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Geometrie en Elektra
Heel het universum is elektrisch magnetisch, en wij mensen leiden dan
ook een elektrisch-magnetisch bestaan. Geometrie is de sleutel tot het
scheppen van vortexen, die nodig zijn om de zwaartekracht op te heffen
en de levitatiekracht te laten werken. Er zijn op aarde locaties waar de
energie sterker is dan op andere plaatsen, waar men gemakkelijker
tijdreizen en levitatie kan maken. Dat noemt men vortex-punten of
sterrenpoorten
( s t a r g a t e s ) .
Zwaartekracht is
afhankelijk van spiralen
of centrifugaalkracht in
de lucht, het water en de
aardkorst. De Bermudadriehoek zou een hele
sterke vortex-locatie zijn,
waar zelfs schepen en
vliegtuigen
in
verdwijnen.
Zie de website:
http://boinnk.nl/blog/38385/gigantische-piramide-ontdekt-in-de-bermudadriehoek/
http://forum.fok.nl/topic/1836999
Ook de Golf van Aden, waar het paradijs zou gelegen hebben, is een hele
sterke sterrenpoort. Vijf van deze punten liggen in de Noordzijde van de
aarde, en liggen elk 72 graden van elkaar verwijderd. En vijf liggen in de
Zuidzijde van de aarde, die 20 graden meer ten oosten liggen ten opzichte
van die van het noorden. De energielijnen in en rond de aarde vormen een
grote dodecaëder (pentavormige kubus). Het is Sanderson die een
icosaëder rond de aarde ontdekte, waaromheen de dodecaëder zit. Er zijn
meer dan 3300 oude tempels, steencirkels en bouwwerken gebouwd op
kleinere knooppunten van de aard-energielijnen (grids’ of leylijnen).
Vulkanen en bergruggen lopen meestal exact over deze grids’. Dieren
volgen deze energielijnen in en rond de aarde. Zij hebben een perfect
navigatiesysteem in hun hoofd. Denk aan palingen die in de Zaragossazee
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hun jongen werpen, en aan zeehonden die op de plaats waar zij geboren
werden ook zelf hun jongen werpen. Het Glatzmaier-Roberts model van
de aardkern heeft een pentakubus-vorm. De aardkern roteert, maar niet
even snel als de aardkorst. Dezelfde geometrische figuren die wij zien in
de expansie van de aarde, vinden wij terug in de kern van het atoom,
aldus dr. Moon. Er zijn totaal 46 punten in de platonische lichamen, nl. 8
in de kubus, 6 in de octaëder, 12 in de icosaëder, 20 in de dodecaëder.
20+12+8+6=46.
Oude beschavingen als die in Egypte dachten dat witgoudpoeder (ormus
of manna) de pijnappelklier activeerde. Zij bewaarden dit ormus in
kegelvormige baksels. Verhoogde de kegelvorm van de octaëder wellicht
de energie? Vormen hebben een betekenis. De ideale vorm van een
DNA-molecule is de dubbele helix. Vervolgens is de ideale vorm van de
dubbele helix een dodecaëder. Ook van de genetische code is de
dodecaëder dé ideale vorm. Deze benadert de cirkel, het volmaakte. Er
bestaat een perfecte geometrische relatie tussen de planeten nl. die van de
icosaëder en de dodecaëder die voor 99,9% perfect is. Zie J. Martineau op
Internet.
Tijdens conjuncties is er een gigantische interplanetaire geometrische
uitlijning, waardoor op aarde een grotere coherentie ontstaat waardoor de
energie zich verhoogd. In piramiden en steencirkels kon men de hogere
energie voelen, opvangen en er een vortex mee maken. Wanneer de
geometrie van de aarde in lijn komt met de geometrie van de planeten,
kan er zelfs levitatie plaatsvinden. De oude bouwmeesters moeten deze
techniek machtig zijn geweest om hun onmogelijke zware stenen te
verplaatsen. De oude beschavingen van Sumer, Egypte, Perzië en
Griekenland kenden nog de natuur en haar wetten. Sommigen mensen en
wetenschappers in die tijd dachten het beter te weten. Zij bouwden steden
op locaties die uiterst gevaarlijk waren, waar rampen konden
plaatsvinden. De aarde volgt voor 100% de natuurwetten, nl. de
energielijnen en patronen die in haar aanwezig zijn. In de oude
beschavingen werd gebouwd op basis en in harmonie van de opgedane
kennis van de natuurwetten. Dan alleen is de veiligheid gewaarborgd. Dan
alleen waren de oogsten goed, zodat er geen hongersnood was. De
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natuurwetten zijn er en staan boven ons, niet als dwangmaatregels, maar
als welzijnsregels. Wanneer wij meeleven en meedenken met de aarde en
haar natuurwetten, zullen wij de geheimen van de natuur leren kennen. De
oude Chinezen kenden hun Feng Shu, om daar te bouwen.

De oude natuurvolkeren als de Egyptenaren, Maya’s, Inca’s, Azteken,
Sumeriërs, etc. zeiden dat hun voorouders in hemelschepen (UFO’s) naar
de aarde kwamen en hen instrueerden inzake de natuurwetten. Vanaf oude
tijden zijn afbeeldingen gevonden van vliegende voorwerpen in de lucht.
De Egyptische godheid Ra is volgens een oud papyrus ook uit de hemel
gekomen, vanuit de sterren naar beneden gedaald, om in Egypte een
nieuwe beschaving op te bouwen. Het luchtschip van Ra lijkt niet op de
traditionele boten. Het luchtschip van Ra landde op de vlakke rug van de
Sfinx te Gizeh. Het was een vliegende ronde schijf. Later hebben mensen
er vleugels aan toegevoegd op afbeeldingen, om daarmee aan te geven dat
de schijf kon vliegen net als de vogels. Datzelfde fenomeen is ook met de
engelen het geval, die men van vleugels voorzag op afbeeldingen, hoewel
zij in werkelijkheid geen vleugels hadden. Zij konden zich via
sterrenpoorten verplaatsen. In het luchtschip dat landde op de Sfinx zat
een klein wezen, dat men Ra noemde, zie Wayne Herschel:
www.thehiddenrecords.com
In de oudheid werd de fysieke natuur beschouwd als zijnde de
‘werkplaats’ der goden, de Elohim als scheppers. Priesters en koningen
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konden communiceren met deze goden, via de Urim en Thummim als een
zend- en ontvanginstallatie. Onze taal was daartoe wellicht ontoereikend,
aangezien men een elementen-taal kende, die samengesteld was uit
getallen, vormen, kleuren en klanken, zie Exodus 19:19.
De goden kunnen zich als geesten materialiseren, zodat ze zichtbaar
worden, om daarna plotseling weer uit het gezicht te verdwijnen. Doordat
de goden zich op deze wijze manifesteren, verwijzen mensen die deze
manifestatie nooit zagen het geheel naar de wereld van fabels. Zie het
Bijbelse voorbeeld bij Manoach en zijn vrouw, Richteren 13:20.
De goden zijn niet zoals wij gebonden aan de 3e dimensie. De goden
behoren tot de lichtwereld (de aether) waaruit onze wereld voort is
gekomen. Boven alle goden of engelen staat de Schepper God. De goden
houden toezicht over het universum, met name de aarde en wat daarop
aan ontwikkelingen gaande zijn. Het
christendom gelooft nog wel in
afgoden en in een lijfelijke duivel,
maar het geloof in goede goden en
engelen is tanende. In de oudheid
werden de natuurkrachten als
bliksem, elektra, onweer, stormen,
geluiden, radio-activiteit,
atmosferische elektriciteit (Sint Elmusvuur), en dergelijke gezien als
manifestaties die door de goden werden bewerkstelligd. Daarmee waren
de ouden niet ver bezijden de werkelijkheid, aangezien de goden de
bouwers en bewaarders van de natuur zijn, en dus de krachten van de
natuur beheren. Zij bezitten de sleutels, de verborgen codes, de wijsheid
en kennis van de natuur. Daar tracht men te CERN wel achter te komen,
en dat lukt hen een heel eind, maar niet in alles. De goden scheppen
volgens de allerhoogste maatstaven van liefde en eenheid, harmonie en
perfectie, om zo mooi en goed mogelijke producten voort te brengen.
De god van deze wereld wordt satan genoemd, een afvallige engel die
ongeveer eenderde deel andere engelen met zich meetrok in zijn val. Uit
de gehoorzame soorten engelen of goden is het menselijk ras ontstaan. Zij
onderwezen de mensen in goede wetenschappen, kunsten en
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vaardigheden, zodat zij de aarde tot een lusthof zouden kunnen maken.
Er blijkt ook weleens hommeles te zijn geweest tussen de goden. De
goden beheersten ook de planeten en hun banen. Wanneer er onderlinge
ruzie was ontstonden er botsingen en bijna-botsingen. Het verhaal van
Phaeton wijst hierop. De goden werden gedacht te wonen op bergen,
maar ook op andere planeten als ET’s (extraterrestrials). De goede goden
zouden alleen met ingewijden in contact kunnen treden, aangezien hun
derde oog geopend is, zoals uit Job 42:5 en Psalm 51:8 blijkt. De
ingewijde of mysticus kan onzienlijke zaken waarnemen en de taal der
goden verstaan. Immers, God wordt van binnenuit de mens gekend,
waardoor men als gevolg hiervan ook God buiten zich in het grote heelal
ziet en kent. De ware Wijsheid en
Waarheid zal Zich immers niet bekend
maken aan hen die alles met hun verstand
trachten na te speuren, zoals de
wetenschap dat algemeen doet, denk aan
CERN. De frequenties van de Wijsheid
Gods zijn van die aard en sterkte, dat een
ongeopend 3e oog ze nimmer kan
waarnemen. De goede goden bezitten
geweldige eigenschappen. Zij begrijpen en
doordringen álles en hebben een heel sterk
levensveld om zich heen als een kleed. Zij bezitten een zeer hoge
intelligentie, waarover straks meer. Wanneer er leven op aarde mogelijk
is, waarom zou het dan op andere plaatsen in het universum ook niet
mogelijk zijn? Waarschijnlijk zit het verschil van leven, ergens anders in
het heelal, alleen in de bewustzijnsgraad.
Alle leven streeft naar hogerop, naar vervolmaking. Dat zal op de
vernieuwde aarde ook het geval zijn, wanneer de kwade vernietigende
machten zelf vernietigd zijn. De goden of hogere lichtwezens kunnen ons
veel leren, aanleren, afleren en bijbrengen, aangezien zij ons ver vooruit
zijn. In de kosmos is alles analoog aan elkaar opgebouwd, zodat wat
boven is, ook beneden is. Zo boven, zo beneden. Op die wijze
corresponderen al onze organen met de planeten die boven zijn. De zon
stemt overeen met de zon in ons hart. Jupiter stemt overeen met onze
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lever. Mercurius met onze hersenen. Ook planten en kruiden staan onder
invloed van de planeten, zodat kruiden ter genezing dienen om de
harmonie in ons lichaam te herstellen. Alle leven is gebonden aan
frequenties, trillingen, licht. Op elke planeet heerst een bepaalde
grondtoon, frequentie waarop het leven wat daar is of was op afgestemd is
of was. Tezamen vormen de planeten een bewustzijns-octaaf, waarbij de
hogere tonen de lagere dienen zich hogerop te stemmen. In de nieuwe
komende tijd zullen er op aarde dan ook weer leerscholen zijn om de
lageren hogerop te leiden in de kennis van de natuur en haar
wetmatigheden. In de kennis aangaande het voortbrengen van een sterk en
harmonisch nageslacht zal weer voorlichting worden gegeven door de
goden. Mensen zullen niet meer naar hun dierlijke instincten handelen,
maar zullen zich voegen naar het Goddelijk onderwijs wat als
voorlichting dient om de juiste partner te kiezen, om tweelingzielen
samen te voegen, en om het juiste tijdstip ter verwekking van nageslacht
te weten. De procreatie dient dan ook zeer bewust plaats te vinden en niet
over gelaten te worden aan blind toeval, ter voorkoming van degeneratie.
Plato wist het reeds dat voedsel, kleding, geslachtsleven, ja de gehele
leefwijze door de natuurwetten wordt beheerst, wat ter
lichamelijke reinheid dient, deugd en vroomheid,
waarvoor men in ruil een goede gezondheid en lang
leven verkrijgt. Dan alleen wordt door de
rechtschapenen de cultuur en mensheid op een hoger
niveau gebracht.
Bij overtreding van de natuurwetten inzake het
verwekken van nageslacht, worden steeds meer
kinderen geboren waarop de demonen grip hebben.
Vandaar een losgeslagen samenleving, een horde die leeft bij brood en
spelen. In het nieuws werd vermeld dat Londen voor de Olympics
100.000 condooms had ingeslagen. Dat zegt reeds voldoende over wat
zich tussen de atletische dames en heren in hun vrije tijd afspeelt. Daarbij
neemt misdaad hand over hand toe.
Demonen zijn onzichtbare
kwaadwillende wezens die lager staan dan de mens, en bezit kunnen
nemen van een mens of dier. Alleen een gezond menselijk lichaam en
sterke geest kan ingrijpen tegen de aanvallende demonen. Zwakken geven

7

Terugkeer van de Goden en de Olympics (2)

No. 599

al snel toe. Er dient dan ook een hogere menssoort te worden verwekt,
waarop de demonen geen vat meer hebben. Wij dienen daartoe een
gezalfde te worden, zodat wij het Goddelijke vanuit ons hart kunnen
waarnemen. In die status zullen wij de natuurwetten sterk willen naleven.
Alsdan zullen wij naarstig onderzoek doen naar de wil van onze Schepper,
en wat daarmee niet overkomt verwerpen, overboord zetten als ballast.
Duidelijk is dat degeneratie vermeden dient te worden. Wanneer
gedegenereerden kunstmatig in leven worden gehouden, blijft dat een
zwak geslacht wat de samenleving veel energie en geld kost. Er zijn
vandaag de dag maar weinig echt gezonde en levenskrachtige mensen te
vinden, die ook nog eens sterke karakters bezitten, en bedeeld zijn met
goede gaven in kunsten en vaardigheden, met leiderschap-kwaliteiten. Het
is dan ook allerbelangrijkst dat wij terugkeren tot een natuurlijk en
geordend geslachtsverkeer. Onze leef-, eet- en denkwijze dient weer
natuurlijk te worden, waarna ziekten en mismaaktheden sterk zullen
afnemen. Wij kunnen onze eigen gezondheid sterk verbeteren door eens te
beginnen om alcohol, tabak, suiker en dierlijke producten te weigeren.
De rampen die de aarde momenteel treffen en alleen maar zullen
toenemen als het gevolg van het overtreden der natuurwetten, zullen
tevens dienen om de mensen tot nadenken te dwingen, om oude slechte
tradities los te laten.
Wij zijn niet de enige intelligente wezens in het heelal. Zoals wij zagen in
deze studie zijn er de goden, de lichtwezens of engelen. Zij staan op een
hogere trede van ontwikkeling dan wij. Van deze wezens zijn er ook
afvalligen, Repto’s of reptilians genaamd zie brochure 650, die de mensen
veel misleidende informatie hebben gegeven. De mensheid loopt in de
weg die het gemakkelijkst begaanbaar is, en dat is de weg van de minste
weerstand. Althans, het lijkt dat dit de gemakkelijkste weg is. Het is
echter niet de heilzaamste weg, want juist door en vanwege de
gemakzucht lopen wij grote schade op. Door alles te eten wat maar
enigszins smakelijk is, worden wij ziek. In de mond kan het wel eventjes
heel zoet lijken, maar het heeft een bittere uitwerking. Het ontbreekt de
mensheid aan kennis en vermogen om te breken met alles wat slecht is en
tot ziekten leidt. Wanneer wij weer volle kennis van de natuurwetten
verkrijgen, bezitten wij de sleutel om de zonde en haar gevolgen te
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overwinnen. Alsdan komen wij vanzelf op een hoger levensplan terecht.
Het zijn de goede goden die ons daarbij ter hulpe zijn. Zij stuwen ons als
het ware omhoog. Wij moeten ons echter wél door hen willen laten
leiden. De kwade geesten hollen de mensen uit, zodat er tenslotte niets
meer van overblijft. Noem de kwade geesten oa. de ‘tijdgeest’. Zij
beschikken over een groot aantal zaken als de nieuwsmedia, muziek,
sportwereld, radio, tv, internet, om daarmee zoveel mogelijk mensen te
bereiken en deze te infecteren met hun degenererende frequenties. Er is
echter hoop. JHWH zal Zijn Geest eens uitgieten over Zijn overblijfsel
van Israël, en dan zullen er veel positieve zaken worden uitgewerkt. Die
tijdgeest wandelt ook graag in religieuze gewaden rond, veelal diep zwart.
Zie wat Henschel erover schrijft in "De wederkomst der goden", p.54.
De Geest van JHWH werkt via de lichtgoden eraan om in het overblijfsel
van Israël de natuurwetten weer te laten ontdekken,
bij te brengen, zodat zij weer ernaar zullen leven en
handelen. Dat zal voor velen erop lijken dat het
verwerpelijke denkbeelden zijn. Die velen houden
zich liever bij het oude en vertrouwde, bij de
‘zuivere gereformeerde calvinistische leer’. Zij
volgen de kudde, en buiten de kudde lijkt alles
verwerpelijk te zijn. Men kan en wil niet
zelfstandig nadenken en onderzoeken. Men wil
geen nieuw en goed levenspatroon volgen. Men sluit zich hermetisch af
voor inspiratie. Men blijft liever dromen over een hemels heerlijk
hiernamaals, dan dat men zich inzet om een hemel op aarde te scheppen.
Het tijdstip echter van een nieuwe geboorte van een deel der mensheid is
nabij, en dat tijdstip is door niets te verzetten. Het is ooit aangekondigd
door de meeste profeten, en geen wereldmacht kan er iets tegen
inbrengen. JHWH heeft voor alles een bestemde tijd gesteld, en daarvan
wordt niet afgeweken. Hij laat het kwaad zich ontwikkelen, totdat de
maat vol is. Daarna straft het kwaad zichzelf, aangezien wanneer de maat
vol is, ze vanzelf over gaat lopen. God straft niet, maar het kwaad straft
zichzelf. De mens of de mensheid straft zichzelf door de natuurwetten te
overtreden. Dat kan wel eventjes erop lijken dat het goed gaat, maar
uiteindelijk krijgen wij de kous op ons hoofd terug. De Goddelijke
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maatstaven zijn als een Hoeksteen des aanstoots, voor een ieder die ervan
afwijkt. Wijzelf dienen orde op zaken te stellen en terug te keren tot de
natuurwetten. Bewustwording van de natuurwetten is absoluut vereist om
betere toestanden op deze aarde te scheppen. Immers is in de schepping
álles aan vaste wetten gebonden, en ook aan vaste maten, o.a. pi, phi, de
fibonaccireeks, de Gulden Snede, etc. Wij willen niet uit de hoogte
spreken of denigrerend zijn, maar het is een feit dat de meeste
geestelijken en academici nog analfabeten zijn op het gebied van de
natuurwetten. Het is nodig dat wij allen zelfbewust worden, de
natuurwetten leren kennen en ons daarnaar richten. Alleen op die grond
en met dat bouwplan en de juiste bouwmaterialen is er een hemel op aarde
te verwezenlijken, dat wil zeggen een harmonieuze samenleving te
verkrijgen en een sterke gezonde mensheid. Dan zullen er zich weer
goede huwelijken tussen tweelingzielen voltrekken, waaruit harmonieuze
kinderen zullen voortgebracht worden. Alleen op die wijze zullen alle
ziekten worden verdreven en zal er vrede op aarde zijn.
De kwade geesten en Kaïn en Edom-goden zijn ook wachters, lichtwezens
die duisternis over zich hebben gehaald, om anderen in hun val mee te
lokken. Zij houden de mensheid en wereldgebeurtenissen heel goed in de
gaten en trachten deze te sturen naar hun destructieve inzichten. Zij
plannen de wereldgebeurtenissen zoals de wereldoorlogen, zodat niets per
toeval geschiedt. Zij kunnen echter niet doen wat ze maar willen, want
boven hen staan de goede geesten en hemelwachters, die in sterkte en
getale meerder zijn dan zij. Al beschikken de kwade geesten dan ook over
atoombommen en andere kernwapens, over HAARP en wat dan ook
meer, ze zijn afhankelijk van wat de goede geesten hen toestaan. De
goede goden zijn onderweg terug naar ons toe met hun planeet of
planeten. Zij beschikken over luchtschepen, wat door Elisa als vurige
paarden en wagens werd aangezien.
De goede goden zullen ons erop wijzen dat de tijd voorbij is dat wij
langer naar onze eigen inzichten kunnen doen wat wij wensen. Die tijd is
alsdan voorbij. Wij kunnen niet langer luk-raak erop los leven. Wij
kunnen niet op de bonnefooi kinderen verwekken en huwelijken aangaan.
Wij kunnen niet ongelimiteerd dieren exploiteren in hokken voor de
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vleesetende mensheid. Wij kunnen niet zoeken naar Goddeeltjes en het
Goddelijke zoals in CERN en Fermilab zonder daarbij de gevolgen ervan
te overzien, dat de mogelijkheid bestaat van het scheppen van zwarte
gaten waarin de wereld kan verzwolgen worden. De goede goden zullen
er ons op wijzen dat alleen een samenleving tot een hemel op aarde kan
worden, wanneer deze op liefde en wederzijds dienen is gebaseerd, op
respect voor alles wat leeft. Wij dienen onszelf te wijzigen, te
vernieuwen, om te keren, zodat er nieuwe levenssituaties zullen ontstaan.
Het moge vals klinken in de oren van de meeste gelovigen dat de gehele
religie met al haar dogma’s, leerstellingen en veronderstellingen op de
helling moet, en deze als oude wijnzakken afgedankt dient te worden. Er
zullen nieuwe wijnzakken aangemaakt dienen te worden om de nieuwe
wijn te kunnen bevatten, de nieuwe wijn van het komend Godsrijk. Ook
om de hemel op aarde te creëren, waarop een ieder in vrede onder zijn
eigen vijgenboom en wijnstok in vrijheid zal mogen leven.
De mensheid zal niet langer vanuit haar dierlijke instinct handelen, maar
de intuïtie volgen vanuit het vernieuwde hart, waar de Wet Gods is
ingeschreven. Ons gedrag, onze levensuitingen, het zal alles door de
natuurwetten worden gedragen en bepaald. De mensheid zal in waarheid
leven, en waarheid alleen beminnen, aangezien alleen waarheid ons dient.
Alle onwaarachtigheid zal aan de schandpaal worden genageld. Alle
opsmuk, schone schijn, vertoon, etc. zal
verdwijnen. Het zijn dan ook de
hedendaagse grote denkers, dichters,
kunstenaars die een geestelijke groei
zullen meemaken. De massa’s zijn
weliswaar lichamelijk volgroeid, maar
niet volwassen, infantiel. Slechts de
denkers, dichters en kunstenaars zijn in
staat om over de komende nieuwe gouden
eeuw zich een beeld te vormen, hoewel de
werkelijkheid dat beeld verre zal
overtreffen. Niet alleen in het uitwendige leven en in het geestesleven der
mensen zal er veel moeten veranderen, maar vooral inwendig, in het hart
en hoofd. In ons hoofd speelt het endocriene-systeem (dat bestaat uit een

11

Terugkeer van de Goden en de Olympics (2)

No. 599

aantal klieren die hormonen afscheiden in ons lichaam) een hoofdrol ten
behoeve van ons denken. De hypofyse en epifyse zijn klieren die stoffen
uitscheiden. Zie hiervoor onze brochures 407, 408, 409 en 609. Ze werken
tevens op bepaalde frequenties als een soort antenne van een zender en
ontvanger, waardoor denkgolven worden omgezet in denkbeelden.. Om
een goede uitscheiding en werking van deze klieren te verkrijgen, is het
nodig dat wij ons seksuele gedrag streng onder controle hebben. Deze
klieren staan immers weer in verband met andere klieren, o.a. de
geslachtsklieren. Het is gebleken dat een vrij seksueel verkeer zeer
nadelig is voor het verkrijgen van een hoger bewustzijn. Ons lichaam is
een groot samenwerkingsverband, zodat een foutief gedrag, zonden en
dergelijke, van invloed zijn op ons gehele lichaam. Vrije sex, ongebonden
geslachtsleven, leven vanuit de natuurdriften, zijn grote boosdoeners, ze
remmen de werkingen die nodig zijn voor de opbouw tot hogere
bewustwording.
Wij dienen de taal der beelden
(beeldtaal) weer te leren verstaan.
Symboliek, symbolen, ze dienden in
de oudheid reeds om het bewustzijn
der mensen open te breken. De goden
of hogere wezens zijn niet op
menselijke taal, maar op beelden, op
symbolen aangewezen, om daardoor
zaken over te dragen op mensen. Welnu, in de natuur zijn volop beelden
en symbolen aanwezig. Kijk maar eens naar de bloemen en geometrische
figuren van de bloemen.
Zo is de logos (het woord) drieledig, wat zich weerspiegeld in de cel en in
het atoom. De cel bestaat uit protoplasma (materie). En ze bezit een kern
(ziel), en heeft het centrosoom (geest) als essentieel deel. Het centrosoom
beheerst het proces van de celdeling. Het centrosoom kan merkwaardig
genoeg op een gegeven moment buiten de kern treden, om als zelfstandig
puntje straling uit te zenden. Hierdoor wordt de celkern beïnvloed, zodat
er een kluwen donkergekleurd draad wordt gevormd, dat zijn de
chromosomen, waarbij deze draden zich rangschikken en een ei-achtig
figuur vormen. Deze chromosomen zijn de dragers van de eigenschappen
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van de soort. Wanneer wij de natuurwetten kennen, hoeven wij niets aan
het toeval over te laten. Alsdan worden wij bondgenoten en volgelingen
van de machten die in de natuur alles ordenen. Wanneer wij de kennis
bezitten om de kiemcellen te beïnvloeden met de geestelijke
hoedanigheden van onze voorouders, kunnen daaruit geniën worden
geboren. Genieën zouden ontstaan door geboorten via de zogenaamde
zevenjaren cycli. Men dient zevenvoudig in jaren te verschillen van z’n
voorouders. Hierbij speelt de vrouw een hoofdrol om geniale kinderen
voort te brengen. Wij dienen dan ook naarstig dit proces te onderzoeken
en aan te wakkeren, om een geniale mensheid voort te mogen brengen.
Bekend is ook dat ons lichaam om de zeven jaren een algehele
verandering ondergaat. Dat wijst niet slechts op de voortplanting, maar
ook op de hogerop-planting. Kiemcellen zouden niet uit de ouders zelf
voortkomen, maar uit de voorgeslachten, zodat er geen sprake zou zijn
van opvolging van personen, maar van generaties. Dit begrip kenden
onze verre voorouders. Vandaar dat zij vergaderd wilden worden bij hun
voorgeslachten in de begrafenis. Strikt genomen zouden kinderen dus niet
voortkomen uit hun eigen ouders, maar uit de kiemcellen die de ouders
met zich dragen van hun voorgeslachten. De kennis van bionomie is dus
hoog nodig om deel te kunnen nemen aan deze bewuste voortplanting, ten
einde een hogere mensensoort te verkrijgen.
Terugkeer der gevallen lichtgoden
Er zijn goede en er zijn slechte lichtwezens, engelen die hun standplaats
hebben bewaard, en anderen die hun standplaats verlaten hebben, zoals in
Judas vers 6 staat te lezen. Volgens de apocriefe boeken zou eenderde
deel van de engelen gevallen zijn. Zij wilden op eigen benen staan en de
mensheid controleren, wat ze tot nog toe ook hebben gedaan. Zij doen dat
op allerlei manieren, en houden vooral de mensheid bezig met brood en
spelen, dus geld-verdienen en vermakelijkheden. Geld-verdienen houdt de
mensen bezig, waartoe men ze eerst in schulden moet dompelen, zodat ze
verbonden zijn aan de banken en belastingen. De vrije tijd die er voor hen
dan nog overblijft, hebben ze hard nodig om hun gestreste bestaan in
balans te houden door middel van spelen, volksvermakelijkheden,
vakanties en hobby’s. Men houdt vooral de mensen bezig in een soort
rosmolen, waaruit ze nagenoeg niet kunnen ontsnappen. Er is duidelijk
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een strijd gaande om ons gevangen te houden in de systemen die zij voor
ons hebben ontworpen, om ons daarin ons leven lang op te sluiten. Wie
zal die oorlog om ons winnen, is de vraag van Zen Gardner, die daarop
het volgende antwoord geeft:
Zie de website 27-07-2012:
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/15434/wie-wint-de-oorlog-om-jou

Wie wint de oorlog om jou?
Onderstaand artikel is van Zen Gardner en is vertaald: anti-zion 2012
"We zijn in oorlog, en de vijand zijn wij – een bewuste, aanspreekbare mensheid.
De overheersing van de wereld kan niet doorgevoerd worden met een wakkere,
krachtige bevolking. We staan op een cruciaal punt in de geschiedenis en juist nu
kraakt de lucht van de programmeerde verwachtingen, en dat is precies zoals ze
het gepland hebben.
Het gaat allemaal om onze harten en onze geest. De propaganda en
geënsceneerde gebeurtenissen zijn triggers om jou tot zwijgen te brengen.
We moeten echt door al deze gefabriceerde bullshit heenkijken!
Showtime – Hoe groter de leugen hoe beter
We zijn getuige van de meest massale en massieve militarisering in vredestijd
ooit doorgevoerd. Gebruikmakend van ‘false flags’, vals alarm-situaties en
nep-vijanden, zijn de Verenigde Staten en Engeland de pleitbezorgers van een
technologische politiestaat die veel verder gaat dan Orwells nachtmerrie of
Huxleys gedrogeerde Brave New World.
Niet alleen wordt door de ‘over-the-top’ Londense Olympische Spelen op een
soort helderziende wijze gebedeld om een incident, terwijl Israël zijn krijsende
“Iran gaat het doen” campagne uitbraakt, maar ook is de VS de boel woest aan
het opschroeven voor een smerige oorlog op de eigen bevolking gebaseerd op een
compleet gefabriceerde serie van valse alarmsituaties en beschuldigingen die
gebruikt worden om hun kankerverwekkende fascistische “homeland security”
gridlock te rechtvaardigen.
Nu geheel aangevuld door het leger a la de Olympische idiotie. Snap je wat hen
drijft? Alles wat ze nu nodig hebben is de juiste “rechtvaardiging” om het
permanent te maken.
Ze hebben de mensheid in een psychologische hoek gedreven. 9/11 in het
kwadraat op komst. Wees meer dan in het kwadraat voorbereid. Ken hun “Modus
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Operandi” (M.O.): Ontneem het individu zijn macht. Waarom, denk je, zijn deze
‘sociale ingenieurs’ zo gefixeerd op socialisme en communisme, nu slim
vermomd als corporatisme? Het gehele model berooft het individu niet enkel van
zijn rechten, maar van zijn vermogen om vrij te kunnen denken. Als je mensen in
slaap kunt krijgen met een bombardement aan medicijnen, onveilig en
gemodificeerd voedsel en water, verwrongen onderwijs en hersenloos amusement
en materialisme, terwijl je hun culturele, familiaire en soevereine raamwerk
rondom hen ontmantelt..dan zijn ze er geweest.
Of dat denken ze in ieder geval.
Ik geef toe, er is niet veel basis, tenzij individuen wakker worden en deze
opgelegde psychotische beerput van bedrog van zich afschudden.
Onze huidige situatie temidden van al deze gemanipuleerde crises is ernstig in
verwachting van verwachtingen. De gehele opbouw is zorgvuldig georkestreerd.
Terwijl dit alles de schijn heeft van externe gebeurtenissen, is dit in werkelijkheid
een oorlog om jou—je verstand, je lichaam maar vooral je geest en je ziel.
Als zij het individu kunnen verlammen, zullen groepen niet bij elkaar komen om
onderwerpen te bespreken en actie te ondernemen. Er zullen maar weinig
protesten zijn en slechts her en der. De massa’s zullen rustig zijn.
Klinkt dit bekend?
Dat is helaas waarom het internet onontkoombaar als volgende aan de beurt is.
We zijn waar we elkaar ontmoeten. Ga je dus lokaal met elkaar verbinden. Wat
we allemaal al sowieso zouden moeten doen.
Verbaasd dat de Colorado schietpartij te maken had met de fascinatie voor de
‘Dark Hero’? Het is allemaal programmering. Fascinatie voor kwaadaardigheid
versterkt geweld.
Het vermoorden van de innerlijke Held
De ‘Controllers’ zijn zich er heel goed van bewust waar ze tegenaan lopen.
Verdeel en heers is hun slogan al duizenden jaren geweest. Dat en “orde uit
chaos”…houdt de massa’s verdeeld en verward en niet in staat om een offensief
te vormen. Een bevolking in het defensief heeft een groot nadeel.
Twee van de grootste neutraliseerders van het individu zijn religie en de
massamedia.
Religie wint het hart en de geest door jouw ingeboren spiritualiteit te kanaliseren
tot een logge, nutteloze vorm. Gehuld in een valse hiërarchie en morsige
ceremonie, zuigen deze energie vampieren aan de geest van de mensheid en
stoppen de schillen in kleine met juwelen beplakte doosjes van glinsterend geloof
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in een toekomstig koninkrijk waar alles mooi en goed is…terwijl zij zich uit de
voeten maken met de buit en jou afsluiten van enig positief inzicht of positieve
actie.

naar buiten. Sorry dat ik het zeg, maar dat zal te laat zijn voor de meesten. Hun
aangemelde plannen zijn lelijk. Ze hebben het over liquidatie en we weten dat ze
de gereedschappen hebben om het te doen.

Walgelijke parasieten.
Niet je eigen leven leven: je vijand
Ik kan hier niet genoeg over zeggen. We zijn afgesloten en hebben geen idee over
hoe of waarvan. Het gaat vele generaties terug, maar ik zal volstaan met: het is
een van hun beste trucs. Het zit zo: het heeft geen macht behalve wat wij het
geven, om verschillende redenen. Al wat ik kan zeggen is: het is ontzettend
ondermijnend en kijk ermee uit.
De media en “amusement” industrie schakelen je menselijkheid uit door je een
compleet on-eigen leven te geven. Waarom zou je leven, wanneer je elke held of
anti-held kunt zijn die je wilt door een ervaring van een ‘light and sound show’
van je keuze waar je emotioneel in verwikkeld raakt en waar je ziel wordt
leeggezogen? Of een komedie op tv te kijken en je vriendschapsverlangens zo
laten vervangen?

MAAR…
Wakker worden gebeurt! Er gebeuren enkele opwindende dingen om aan deze
lelijke vloed die wij aan zien komen weerstand te bieden. David Icke geeft elke
dag om 21:00 uur (Ned. 22:00 uur) gedurende 20 minuten speciale aandacht aan
de Olympische Spelen om deze occulte waanzin die in Londen plaatsvindt schoon
te spoelen. Doe er zeker aan mee!
Stuart Wilde heeft een prachtige oproep om het gebeuren met liefde toe te
dekken, ook met een waarschuwing om weg te blijven.

Ga dan naar huis en morgen weer naar je werk.
Of misschien wil je je existentiële angst loslaten door in een circus/arena sport- of
ander podiumgebeuren binnengezogen te worden? ‘Get it all out, dude.’
Ga dan naar huis en morgen weer naar je werk.
Zie je het plaatje? Geneutraliseerd. En dat is precies hoe gemakkelijk het grootste
deel van de wereld wordt meegesleept in deze escalerende valse terrorisme truc
die recht naar Wereldoorlog 3 leidt en een greep naar totale globale heerschappij.
Gehersentrainde aardmannetjes gehoorzamend aan de oproep en dansend naar de
slacht.
Aangeleerde hulpeloosheid: De oorlog om jou
Sla deze video niet over. Samen met Snordelhans was het de inspiratie voor dit
artikel. Neem de tijd om hem helemaal te bekijken, ondanks het academische
begin ervan. De impact ervan is multi-dimensioneel als je het toelaat. Dit is
slechts één van hun ‘social engineering’ trucs tegen de mensheid.
En ja, je zou heel erg kwaad moeten zijn.
Het is tijd om wakker te worden
We weten dit allemaal. Maar als onze levens niet zijn veranderd om zo de
innerlijke verandering te weerspiegelen, dan is het niet werkelijk gebeurd.
Misschien als iedereen waarlijk met zijn rug tegen de muur staat komt iedereen

Wees vernuftig, maar wéés.
Iets in jou komt op en moet volledig in bloei komen naar constructieve actie. Het
is aan jou om het uit te vinden maar vinden moet je het. We kunnen niet
werkeloos blijven zitten terwijl deze waanzin op ons neer regent.
Het is tijd om actief te worden. Word verbonden en volg je hart.
Stop met het uit te stellen. Je zult het geweldig vinden! (You’ll love it!) Veel
liefs, Zen" (tot zover Zen Gardner)
www.zengardner.com

De Olympische Spelen en de goden
Voor een meer uitgebreide uiteenzetting van de occulte achtergronden van
de Olympische Spelen te Londen verwijzen wij u naar onze brochures no.
614 en 638, 639 en 640.
De Paralympics
De zomer van 2012 is weer voorbij, en het werd een ‘gouden’ zomer
genoemd. Dat niet alleen voor de atleten die een gouden plak wonnen,
maar ook voor de illuminati-goden áchter de schermen van het
wereldtoneel. Zij hebben via het mega-ritueel van de 30e Olympische
Spelen grote successen geboekt. Deze demonen hebben bereikt wat zij
wilden, nl.. om de wereldbevolking onder hun vloeken te brengen, dat wil
zeggen, onder hun machtsgebied te houden. De occulte voorstellingen
tijdens de openings- en sluitings-ceremoniën liegen er niet om. In
bovengenoemde brochures hebben wij er reeds over geschreven. In deze
zullen wij de sluitingsceremonie van de Paralympics onder de loep
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nemen. Wel waren er heel wat berichten
van klokkenluiders die een valse
vlagoperatie verwachtten tijdens de spelen.
Dat is niet gebeurd. Was wel heeft
plaatsgevonden is, dat er vloeken zijn
uitgesproken en opgelegd aan de
wereldbevolking via rituele magie. Via de
symboliek van de vier jaargetijden heeft
men niet de nadruk gelegd op het leven,
maar op de dood. Houdt dat in dat men in
dit najaar van 2012 gaat uitwerken wat op
de guidstones van de staat Georgia in Amerika staat geschreven in tien
talen? Zie hiervoor wat dr. Edward Griffin erover schrijft:
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http://olympiczion.nl/index.php/de-sodomieten-poort-wenlock-en-mandev
ille-gaan-over-de-regenboog/?lang=en

http://boinnk.nl/blog/43763/86-of-humans-to-be-eliminated-culling-already-started/

http://www.youtube.com/watch?v=rC5_Ms1-bkk
De Paralympics werd afgesloten met de volgende spreuk: ‘Elke traan is
een waterval’.
Duidt dit erop dat er binnenkort zéér veel tranen zullen losbarsten bij de
mensen?
De illuminati hebben de Schepper god in Londen gesodomitiseerd via hun
seks-magie. Kan dat nog veel langer goed gaan? Hun sodomie zou voor
verlichting zorgen en vrijheid geven.
Er werden tijdens de Paralympics symbolen vertoond die men Agito’s
noemt, drie halve ringen, die op maansikkels lijken. Het wijst naar de
ringen van de planeet Saturnus. Het zijn 3 verhulde zessen, 666, het getal
van het beest. Deze cijfers wijzen naar hoofd, lichaam en geest. Het gaat
de illuminati erom om de geest van de mensen in beweging te brengen en
naar hun hand te zetten. Daarbij gaat het hen om de seksuele opwinding
waarbij energie vrijkomt, en wel via rituele sodomie. Het logo van de
Paralympics beeldt heel duidelijk de sodom-geest uit. Het logo laat twee
mannetjes (mascottes) zien, de een heet Mandeville en de ander Wenlock.
De mascottes zijn volgens NRC-correspondent Titia Ketelaar
angstaanjagend, en zeker niet knuffelbaar.
Zie:

http://acceleration1111.blog
spot.nl/2011/11/wenlock-and-mandeville-1111.html

Het logo laat een mannetje zien met een fallus bij een anale driehoek. Er
boven vormen de drie agito’s het woord queer, dat is homo. Men kan zelfs
volgens sommigen in de linkse twee agito’s het symbool van twee billen
zien van een homo. De sodomiet zou Horus zijn, aangezien het logo de
letter R te zien geeft, wat wijst naar het oog van Horus.
Er werd tijdens de rituelen veel vuurwerk (dat wijst naar enegie), rook en
damp vertoond (dat wijst naar de dauw van de nieuwe hemel en nieuwe
aarde). Het wijst tevens naar de wolken, wolken waarmee men gevaarlijke
virussen kan verspreiden, wat vertoond werd tijdens de rituelen.
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Het Schip van koningin Elisabeth II
De boot die tijdens het diamanten regeringsjubileum werd gebruikt
bevatte 8 bellen. Aan het einde van de boottocht werd er achtmaal mee
gebeld. Deze symbolische handeling wijst naar het einde van een aardse
loopbaan. Op de voorplecht van de boot waren zonnestralen afgebeeld,
waarmee de verering van Horus/Apollo werd aangetoond. De boot of
bark wijst dan ook terug naar de oude Egyptische zonneboten. Het getal 8
wijst ook naar Noach, de 8e, die met 8 zielen de zondvloed overleefde. De
naam Noach heeft een link naar het woord navy (vloot).
Koningin Elsiabeth II is nog al
wijs met haar kleinzoon William,
die door haar werd opgenomen in
de Order of the Tistle. William
werd op 21-6-2012 30 jaar, in het
jaar van de 30e Olympische
Spelen, die te Londen werden
gehouden. De distel wijst naar
Geneis 3:17-18, waaruit te zien is
dat de reptilians de vloek van
JHWH niet accepteren en menen
erbuiten te staan.

http://theopenscroll.blogspot.nl/2012/09/part-42-2012-london-paralympic
s-occult.html
http://theopenscroll.blogspot.nl/2012/07/part-32-sodomite-gateway-by-nu
mbers.html
De wolk wijst naar een door de illuminati bewerkte uitbraak van een
ziekte, waartegen men een medicijn en vaccin klaar heeft, wat mogelijk
stoffen bevat om de mensen te elimineren, en of te voorzien van een
microchip. Over de drie sikkels of saturnusringen wordt in brochure 646
meer uiteengezet.
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