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De Maan
Wat valt er nu over de maan te zeggen? Wellicht meer dan u denkt!
Dit is een vervolg van brochure 437.

4,527 miljard jaar geleden, dus slechts dertig tot vijftig miljoen jaar na het
ontstaan van het Zonnestelsel, en nog lang voor er oceanen waren op
Aarde." (Tot zover Wikipedia).

Wikipedia zegt er het volgende van:
"De Maan is de enige natuurlijke satelliet van de Aarde en is de op vier na
grootste maan van ons zonnestelsel. Ze wordt soms aangeduid met haar
Latijnse naam Luna.
De meeste manen in het Zonnestelsel zijn erg klein, maar er zijn enkele
grote, planeetachtige manen. Onze maan hoort daar ook bij. Hoewel er
manen in het Zonnestelsel zijn die nog groter zijn dan onze maan
(bijvoorbeeld Ganymedes en Titan), worden de Aarde en de Maan wel als
dubbelplaneet aangeduid, omdat de Maan in vergelijking met de Aarde niet
zeer klein is: de massa van de Maan is 1/81 van die van de Aarde. Het
gemeenschappelijk zwaartepunt waar Aarde en Maan omheen draaien, ligt
echter nog binnen de Aarde. Alleen bij de dwergplaneet Pluto en zijn maan
Charon is de maan naar verhouding nóg groter, namelijk 1/8 van de
planeetmassa, en ligt het gemeenschappelijk zwaartepunt buiten Pluto.

Wat staat er in de Bijbel over de maan, of de maan er altijd al geweest is,
en of de maan er altijd zal blijven rond de aarde?
In de droom van Jozef wordt de maan genoemd, en ook in de zegen over
Israel, zie:

De gangbare theorie is dat de Maan is ontstaan doordat de Aarde botste met
Theia, een planeet van ongeveer de grootte van Mars. De impact zou
dusdanige energie hebben opgewekt, dat door de
hitte zowel de Aarde als deze planeet bijna
onmiddellijk in gesmolten toestand overgingen.
Theia zou hierbij volledig vernietigd zijn en
versmolten met de aardmaterie, waarvan een dikke
brok vloeibare lava door de kinetische energie zou
weggeslingerd zijn te midden van een spiraalstaart
van dergelijke vloeibare massa (mogelijk is dit de
oorsprong van de planetoïdengordel voorbij Mars.
Volgens de wet van Titius-Bode moet daar ooit een
planeet geweest zijn). Die coagulerende enorme
brok vloeibare materie trok samen als een gigantische druppel, die nog
meer van de omringende spiraalmassa tot zich nam en geleidelijk stolde tot
de vorm van de Maan. Deze theorie vindt bevestiging in de samenstelling
van de gesteenten op de Maan, die ongeveer dezelfde is als die van de
aardkorst. Volgens nader onderzoek aan isotopen in deze gesteenten (die
teruggebracht waren door verschillende Apollo-vluchten) gebeurde dit

Genesis 37:9 En hij droomde nog een anderen droom, en verhaalde dien
aan zijn broederen; en hij zeide: Ziet, ik heb nog een droom gedroomd, en
ziet, de zon, en de maan, en elf sterren bogen zich voor mij neder.
Deuteronomium 33:14 En van de uitnemendste inkomsten der zon, en van
de uitnemendste voortzetting der maan;
Job 25:5 Zie, tot de maan toe, en zij zal
geen schijnsel geven; en de sterren zijn
niet zuiver in Zijn ogen.
Psalmen 72:7 In zijn dagen zal de
rechtvaardige bloeien, en de veelheid
van vrede, totdat de maan niet meer zij.
Jesaja 60:19 De zon zal u niet meer
wezen tot een licht des daags, en tot een
glans zal u de maan niet lichten; maar
JHWH zal u wezen tot een eeuwig Licht,
en uw God tot uw Sierlijkheid.
Jeremia 31:35 Zo zegt JHWH, Die de
zon ten lichte geeft des daags, de
ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts, Die de zee
klieft, dat haar golven bruisen, JHWH der heirscharen is Zijn Naam:

Wie wil zich eigenaar van de maan noemen? Zie onderstaande video:
http://whoknew.news.yahoo.com/who-knew/who-owns-the-moon-272550
50.html#crsl=%252Fwho-knew%252Fwho-owns-the-moon-27255050.ht
ml
Kan de aarde zonder de maan?
Volgens sommige wetenschappers kan de aarde zonder de maan
voortbestaan. Veel oude geschriften verwijzen volgens hen naar de tijd
dat er geen maan rond de aarde was. De vraag is wat er zo al plaats vindt
wanneer er geen maan meer rond de aarde is?
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Eb en vloed zullen grotendeels verdwijnen, met de daarbij behorende
gevaren. Wij zullen nog wel eb en vloed hebben, maar minder, en wel
door de zon. Springvloed zal er niet meer zijn als de maan er niet meer is.
Het zou op de aarde geen verdere impact hebben wanneer de maan zou
verdwijnen. Ook zou de kalender erdoor gewijzigd worden. Wanneer de
aantrekkingskracht van de maan verdwijnt, zal het op aarde wel wat
rustiger worden. Er zullen minder vulkanische uitbarstingen zijn, en ook
minder criminaliteit. De maan werkt in op het gedrag der mensen. Bij een
bepaalde maanstand -ik meen volle maan- heeft men in grote steden een
hogere criminaliteit gemeten dan bij andere maanstanden. Ook
geboortecijfers zijn ervan afhankelijk. Zonder de maan zal er ook geen
Grootjaar van 25.920 jaren meer zijn. De aardasstand
zal veranderen, en daarmee ook de seizoenen. Er zullen
in feite geen seizoenen meer zijn. De zon zal alsdan
ook nooit meer de Noord- en Zuidpolen beschijnen.
Zonder de huidige schuine aardasstand van 23,5 graden
zal de zon de aarde altijd -dag-in-dag-uit- onder een
andere hoek beschijnen. De huidige seizoenen worden
niet door de tijd van het jaar (jaargetijden) veroorzaakt,
maar door de schuine stand van de aardas. Wanneer de
maan er niet meer is, zal het rond de evenaar altijd
zomer zijn. Meer naar het Noorden en Zuiden zal het altijd voelen alsof
het voorjaar of herfst is, en op de polen zal het altijd winter zijn. Het is
logisch dat het verdwijnen van de maan effect heeft op het weer.
Wereldwijd zal er ook geen verschil meer bestaan in de lengte van het
dagdeel en nachtdeel. Bij de evenaar zal het altijd maar kort nacht zijn,
en hoe meer men naar de Noord- en Zuidpool gaat, hoe langer de nachten.
Er zou dus een tijd zijn geweest dat er geen maan rond de aarde was.
Democritus, Anaxagoras, Aristobules verhalen in hun geschriften dat er
een tijd was dat de maan er niet was. Vóór de zondvloed stond de aardas
recht en heerste er ook een heel ander klimaat, volgens prof. Rehwinkel in
zijn boek over de zondvloed. Apollonius van Rhodes zei dat er in de tijd
voor de Dumai en Denkolion-rassen er niet alle hemellichamen waren,
zoals de maan. Censorinus verwijst naar de tijd dat er geen maan was. Job
25:5 en Psalm 72:5 zouden ook hiernaar wijzen.
Ook de Indianen uit de Bogota-hooglanden van Columbia zeggen dat hun
stammen er al waren voordat er een maan rond de aarde was. De meeste
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wetenschappers gaan ervan uit dat de maan in later tijd door de aarde is
aangetrokken tijdens een kosmische catastrofe, en sindsdien blijvend rond
de aarde is komen te draaien. Er zijn ook mensen die geloven dat de maan
hol is van binnen en dat daar mensensoorten, reptilians of levende wezens
wonen. Deze soorten zouden ons in de gaten houden.
Ons jaar is verdeeld in 12 maan-maanden, die verdeeld zijn in weken van
7 dagen. Wat krijgen wij als de maan er niet meer zou zijn? Onze dagen
zijn gemerkt door middel van de tijd, en de tijd zal alsdan consistent zijn.
David Icke heeft een video over de Moon Matrix, waarop interessante
informatie is te zien.
Wij weten ook niet wat de illuminati van plan zijn met de maan, en wie
zich straks of nu de eigenaar van de maan kan noemen. Waarom waren er
maanreizen, en is men er werkelijk geweest? Is er al een basis aangelegd
op de maan door de NASA? Waarom blijft men bij verouderde
technieken om zich van de aarde los te maken?
Zal de komst van de planeet X of Nibiru de oorzaak zijn van het
verdwijnen van de maan?
NASA en een maan-bombardement
De NASA heeft plannen om op de maan een basis aan te leggen, of
volgens sommige berichten zou de NASA daar reeds een bases hebben.
Men zou er in 2009 een nucleaire bom tot ontploffing hebben gebracht
om te kijken wat voor uitwerking dat had, en of er water op de maan zou
zijn. Kennelijk wil men de maan gaan verstoren. Momenteel werkt de
maan voor de aarde nog als een soort stabilisator. Zonder de maan zullen
er dus grote veranderingen op aarde komen. De bom
die men erop zou hebben laten ontploffen zou 2 ton
zwaar zijn geweest. Men wil onderzoeken of men de
maan leefbaar kan maken, en waarom? De aarde
schijnt te heet te worden onder de voeten der
illuminati! Wanneer de mensheid wakker wordt, zal
het de illuminati aanpakken en berechten. Zal de
maan een laatste toevluchtsoord voor de illuminati
zijn, waar men zich veilig acht voor het komende
gericht vanwege hun criminele praktijken?
Naardat wetenschappers hebben vastgesteld is de maan hol van binnen.
Wat voor effect het heeft gehad dat er een bom op het oppervlak van de
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maan zou zijn ontploft, is ons niet bekend. Wie er iets meer van weet zal
ons een dienst bewijzen dit mee te delen.
Men kan op Internet zoeken bij: NASA Moon Bombing.
Men (Edom en Kaïn-illuminati) zoekt het nogal hoog in de ruimte. Wijst
Obadja 1:4 hierheen?
Al verhieft gij u gelijk de arend, en al steldet gij uw nest tussen de
sterren, zo zal Ik u van daar nederstoten, spreekt JHWH.
Het zal hen niet zo heel erg bevallen op de maan of elders in de ruimte,
gezien het oordeel van JHWH om hen vandaar neder te stoten. De hemel
is van JHWH, en de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven. De
illuminati hebben blijkbaar geen andere uitweg, dan om naar de maan te
gaan, gezien hun onderaardse steden onklaar gemaakt zijn, volgens David
Wilcock en Benjamin Fulfordt.
Sterrenstof (stardust)
Er zijn zogenaamde Stardustmissies onder leiding van professor dr. Dan
Brownlee.
Na 7 jaar wachten arriveerde op 15-01-2006 het
ruimtevaartuig dat de Stardustmissie uitvoerde. Het ruimtevaartuig dropte
in de Utah-woestijn een capsule die gevuld was met sterrenstof, dat was
microscopische bits van pristine materiaal. Door deze oerstof zou de zon,
de aarde en maan, en al wat is, zijn gevormd. Samen met nog 150 andere
wetenschappers uit heel de wereld werd op 17-01-2006 de capsule in het
NSA Johnson Space Centre in Houston geopend. Men vond daarna de
missie zeer geslaagd, een groot succes, want het leverde meer op dan men
had verwacht. Het resultaat
verbaasde iedere aanwezige.
Brownlee zei erover dat wij
inderdaad uit sterrenstof zijn
gevormd. "Met sterrenstof hebben
wij de juiste stof, mede om
buitenaards leven te onderzoeken",
aldus Brownlee. Stardust kan van
grote invloed zijn op de menselijke
geest. Elk deeltje stardust vormt in
feite een bibliotheek voor de
wetenschap om erdoor nieuwe kennis te verkrijgen, aldus de berichten
erover.
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Maan-religies
De maan wordt wel de ‘Witte Godin’ genoemd. De maan heeft zo haar
eigen geheimen en aanbidders. Ze verandert van vorm in haar cyclus van
29,5 dag. Haar baan is uitermate complex, want zelf heeft ze een omloop
van 28 dagen. Onze maanden zijn gebaseerd op de terugkeer van de maan
bij de zon. De zonnebaan valt gelukkig niet samen met de maanbaan,
anders zouden wij elke maand bij nieuwe maan een totale
zonsverduistering hebben. De maan kent ook schijngestalten, de
wassende en afnemende maan. Er zijn ook maanloze nachten, nl 2 dagen
vóór en 2 dagen ná nieuwe maan. De maan blijft mysterieus en ook soms
onberekenbaar. Er zijn maan-mensen
en zon-mensen op aarde, waarover
later meer. Wanneer de maan ooit
verdwijnt, zullen dan ook de maanmensen en hun religies verdwijnen?
De religies -maar ook de politieke
systemen al s kapi t al isme en
communisme- op aarde zijn globaal in
tweeën te verdelen: de zon-religies en
de maan-religies. Er zijn duidelijk
waarneembare verschillen tussen deze twee religies. De zon zorgt voor
warmte en energie, licht en leven. De zon is zelf de bron van energie. De
maan daarentegen geeft geen warmte en bezit geen eigen lichtbron. Ze
weerkaatst het zonlicht naar de aarde. In zonreligies ontvangen de mensen
het licht regelrecht van de Bron, van de Schepper, ook wel de ‘Zon der
Gerechtigheid’ genoemd. In maanreligies zijn de mensen aangewezen op
bemiddeling van menselijke autoriteiten. Het is duidelijk dat het
christendom en de islam vallen onder de categorie van maanreligies. Het
Boeddhisme is een zonreligie, waarbij mystiek nog in redelijk zuivere
vorm is waar te nemen. De maanreligies kennen ook wel mystiek, maar
dan meer als afspiegeling van die der zonreligies. Zie tevens onze
brochure 437 over het Nieuwe Maansfeest. In ons mensen die geschapen
zijn naar het beeld Gods is nog wel een kern van de zon aanwezig, maar
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de maan overheerst. Wij leven in een
driedimensionale wereld met
tegenstellingen en polariteiten. Wij
hebben -net als de maanschaduwkanten en een donkere zijde.
Onze schaduwkanten zijn o.a. onze
hebzucht, egoïsme, jaloezie, nijd,
twistgierigheid, etc. Dit negatieve
komt van de maan en moeten wij Opus Dei, monnik met zon, maan en sterren
overwinnen. Die schaduwzijde is met
ons ego verbonden, en met het
vergankelijke en voorbijgaande van ons bestaan in de 3e dimensie. De
aarde is ook voorbijgaand, en alle eindige zaken behoren tot ons gehoor,
de hersenen. Het onvergankelijke zit goed verborgen in ons hart, als een
stukje geheim geheugen, wat ongeveer uit 40.000 cellen bestaat. Zie
brochures 252, 543, 584.
Ons hart spreekt een taal, de intuïtie. Ons hoofd, de hersenen of ons
verstand misleidt ons in veel gevallen, ons hart of de intuïtie niet. De
zonreligies werken dan ook met de taal van ons hart om ermee te
communiceren. De maanreligies werken met de taal van ons lichaam. Van
ons verstand, ons intellect. Zij houden de mensen onwetend, volgzaam en
in slavernij. In de maanreligies zoeken de mensen zichzelf, hun ego, om
dat te strelen. In de zonreligies gaat het erover dat de mens eerst zijn ego
prijsgeeft, zichzelf loslaat om God te vinden. Niet alles in de maanreligies
is even volgzaam en afhankelijk. Sommigen worden er zich meer en meer
bewust en proberen zich op de zon te richten. Zij zien in dat de
maanreligies eens zullen verdwijnen en zoeken naar de ware bron van hun
levenskrachten. Zij zien de donkere zijden van de maanreligies in, zoals
dat heel duidelijk in de Rooms katholieke kerk zichtbaar is heden ten dage
op het gebied van de zede, pedofilie, etc. De boodschap van het Vaticaan
is dan ook: "Luister wel naar onze woorden, maar let niet op onze daden".
Maanreligies zijn niet blijvend, ze komen op en gaan weer ten onder, net
als de maan.
De maanreligies zelf begrijpen niet de taal van de zonreligies. De taal van
de hersenen staat veelal diametraal tegenover de taal van ons hart. De
maanreligies vinden de zonreligies veel te mystiek, te vaag, niet
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wetenschappelijk onderbouwd. Zij menen niet dat er met de hoge en verre
God in het hemelrijk regelrecht contact kan worden gemaakt door elk
individu. Zij vinden dat gnostisch en overgeestelijk. Zij kennen dan ook
niet de innerlijke zelfovergave, het loslaten van hun ego, om er achter te
komen wie wij écht zijn, en wat het Goddelijke element in ons hart is. Zij
leven in de schijnwereld, net als de schijngestalten van de maan. Heel hun
maanreligie is een Hollywood vertoning. Je ziet er mooie straten en
gebouwen, prachtige gevels met uitgewerkte deuren er in. Wanneer je er
rondwandelt krijg je de indruk dat hier álles keurig netjes op orde is, en
dat er achter de schitterende voorgevels een nog schitterender interieur
schuilt. Maar helaas, u mag er de deuren niet openen, u mag er nimmer
een blik door de ramen naar binnen werpen, want ......... achter de
voorgevels is er niets, helemaal niets. Het is er leeg, er is geen innerlijk,
geen interieur, alleen exterieur.
Maanreligies kennen geen
zekerheid van het heil. Zij
missen
de
ware
ge l o o f s ze ke r he i d , d e
innerlijke bron. Zij zijn
a f h a n ke l i j k van het
zonlicht, van de bron van
anderen, en kunnen alleen
weerspiegelen, en dan nog
wel in afnemende en
toenemende mate, dus
wi s s el end. Stabili t ei t Een theater in Hollywood, Chinese stijl
kennen zij niet. Zij oefenen
macht uit, domineren. Niet alleen Rome, maar ook het protestantisme
kent haar dominante clerus. De geestelijke stand kent er domineés, die
domineren. De mensen ontwaken en hun tijd van overheersen loopt snel
af. Zonder angst te prediken is hun christelijk geloof snel aan een einde.
De duivel en de hel zijn twee voorname angst-factoren waarmee men
dreigt in de maanreligies. Dat heeft veel kwaad veroorzaakt. Hun
machtsmisbruik kon niet verborgen blijven, maar zorgde voor
brandstapels, oorlogen en veel slachtoffers en leed. De maanreligies leren
en beleven dat God buiten ons is, aangezien ze zelf geen innerlijke
energiebron bezitten. Het maanschijnsel is afhankelijk van het zonlicht. In
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Deuteronomium 30 staat echter dat de zon in ons aanwezig is, het
innerlijke licht, zo wij het maar ontdekken en laten uitkomen. De
zonreligies leren dan ook dat de Wet Gods in ons hart is geschreven, dat
God niet veraf is, maar nabij. De verre God in de hemel die onbereikbaar
zou zijn, is niet verre van ons. Contact met Hem is direct mogelijk,
regelrecht en zonder middelaars.
10 Wanneer gij der stemme van
JHWH, uws Gods, zult gehoorzaam
zijn, houdende Zijn geboden en
Zijn inzettingen, die in dit wetboek
geschreven zijn; wanneer gij u zult
bekeren tot JHWH, uw God, met
uw ganse hart en met uw ganse ziel.
:11 Want ditzelve gebod, hetwelk ik
u heden gebiede, dat is van u niet
verborgen, en dat is niet verre.
12 Het is niet in den hemel, om te Be - middeling d.m.v. een kruis
zeggen: Wie zal voor ons ten hemel
varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het
doen?
13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons
overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons
hetzelve horen late, dat wij het doen?
14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te
doen.

Maanreligies pretenderen dat zij alleen nog de zuivere en ongeschonden
waarheid bezitten. Wie ervan afwijkt zou zijn zaligheid op losse
schroeven zetten, want buiten de kerk is geen zaligheid. Angst en
kommer zijn de motieven om de mensen in hun baan te houden.
Maanreligies prediken een hemel voor de goeden en een hel voor de
slechten. De aarde zou slechts een doorgangshuis zijn, en de levensloop is
als een woestijnreis, waar men zo snel mogelijk doorheen moet zien te
komen zonder al te veel kleerscheuren. Vandaar dat aardse zaken weinig
aandacht krijgen. Men verrijkt zich nog wel en smult er goed van, maar of
dat ten koste gaat van het milieu deert hen nauwelijks. Oog voor het
Goddelijke in de natuur heeft men in geringe mate. De jeugd echter in de
maanreligies is aan het ontwaken. Ze gaan op zoek naar werkelijke
waarheid, naar innerlijkheid, naar zekerheid, naar ware verbinding met
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God en het Goddelijke, naar ware religie (religie of re-ligare = opnieuw
verbinden).
Zon en zonnereligies
De zon is de voedingsbron van alle leven, en vandaar de aloude verering
van de zon. De basis van deze zon-verering was, dat men het positief
scheppenden principe van de natuur kende en met bewondering vereerde.
Men zag de zon als een symbool van God, zoals ook in Israel blijkt uit
hetgeen in Maleachi 4 staat over de Zon der Gerechtigheid. In een
zonreligie is men gericht op deze
positieve levenskracht, hoewel men wist
dat de zon ook dodelijk kon zijn. In de
maanreligies mist men deze innerlijke
levenskracht, waar men het moet
hebben
van
exaltaties,
waanvoorstellingen, ingevingen, en
dergelijke dingen meer. Duidelijk dat
aan zonreligies weinig of geen geld valt
Grote wereldgodsdiensten
te verdienen., aangezien ze de bron in
zichzelf bezitten. Men kan er geen corrupt en winstgevend systeem op
bouwen, wat op maanreligies wél kan. Vandaar dat de clerus van de
maanreligies alle vormen van zonreligies de kop indrukken. Maanreligies
leren dat een mens uit verschillende delen bestaat, uit lichaam, ziel en
geest als aparte grootheden. De ziel vormt bij hen een negatief deel van de
geest en zou onsterfelijk zijn, dus God-gelijk. Aangezien God alleen
onsterfelijk is, kan dat dus niet. De ziel zou terstond na het sterven naar
de hemel en of naar de hel gaan, om
later bij een opstanding weer met
het lichaam te worden verenigd.
Zonreligies kennen de
zelfovergave, de overgave aan de
Schepper en het volgen van de
natuurwetten. Niet dat men in
zonreligies altijd bij de bron leefde
of leeft. Ook daar zijn afwijkingen
waar te nemen. De verwatering
deed ook daar haar intrede, Met maanreligies nemen ze u letterlijk in de
waardoor de innerlijke zekerheid boot
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taande. Maanreligies leren dat een mens geen vaste zekerheid kan
verkrijgen in dit leven. De kerk kan geen garantie geven op het heil. Het
is altijd afwachten hoe God na dit leven over de mens zal oordelen. Men
blijft z’n leven lang in twijfel. Zonreligies bezitten wel de ware
geloofszekerheid, de geestkracht en het innerlijke licht in hun 3e oog. Dat
kenmerkt zich in het kennen en weten dat men innerlijk verenigd is met
het Goddelijke wat buiten is, én dat hetgeen van Boven is verenigd is met
het Goddelijke in ons. Dit is de echte levensverbintenis met God, dat
wordt weergegeven door het woordje re-ligare, dat is verbinding met God,
eenwording door zelfovergave. De mensen zijn, doordat er zon- en
maanreligies zijn, gaan denken in tegenstellingen. Hierdoor ontstond
onrust in de harten der mensen. Zon en maan zijn immers (nog) nodig in
onze driedimensionale leefwereld. We zien dat op aarde alles volgens
wetenschappers is terug te voeren tot de zon en de maan. Dat is frappant!
Zonmensen zijn zelfstandig, open, bezitten de innerlijke levensbron en
leven eruit. De maanmensen zijn afhankelijk van anderen, niet echt
zelfstandig, en vandaar dikwijls jaloers, achterdochtig, om tenslotte nog
wat te lijken pronken ze met andermans veren. Beide soorten mensen
kennen een eigen soort magie. Zonnemagie vindt men in de opposanten of
felle tegenstanders der maanreligies, die zelf het zwaard ter hand nemen,
net als Petrus. De maanmagie is levenloos, onbezield van het Goddelijke,
aards en meer dierlijk gericht, waardoor de ergste
geloofsvervolgingen konden ontstaan. Men leeft
bij de aloude dogma’s, en o wee wanneer een
zonne-mens daarvan iets durft zeggen. O wee
wanneer een zonne-mens zich aandient en de
zonne-knuppel in het maander-hoenderhok te
werpen. De maander-hoenders zijn dermate
geacclimatiseerd in hun hokjesgeestelijk denken,
waardoor starre denkbeelden ontstonden, dat
terugkeer tot een zonreligie hun dodelijk toeschijnt
te zijn. Het is dan ook de hoogste tijd dat
maanreligies zullen verdwijnen, dat de maan
verdwijnt uit ons planetenstelsel. Daar zal de maangodin zich wel tegen
verzetten, maar ze heeft geen andere keuze. Zeer waarschijnlijk zal een
komende wereldwijde economische crisis en derde wereldoorlog een
einde maken aan de maanreligies en hun aanhang. Alsdan kan uit de
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puinhopen ervan een nieuwe wereld oprijzen. De maanmannen en
maangodinnen zullen ophouden te bestaan, in welke vorm dan ook. De
zon zal doorbreken én er zal een tweede zon bij komen. Het zal altijd licht
worden.
De schijn-maanreligies van het kwaad zien wij in de bokgod-verering, in
de Bafomet-diensten der illuminati. Zij vereren de maan, waar Bafomet
met zijn beide armen naar toewijst, dat de oplossing zal komen en hun
Nieuwe Wereld Orde vast zal worden gemaakt onder zijn goedvinden.
Ook dat zal spoedig verdwijnen. De maan kan geen stand houden. En ook
al nestelen de illuminati zich tussen de sterren, en al bouwen ze op de
maan grote onderkomens en overlevingskampenementen, God zal ze
vandaar neerstoten. Wellicht via een superzonnestorm. Zie:
Jeremia 49:16 Uw schrikkelijkheid heeft u bedrogen, en de trotsheid uws
harten, gij, die woont in de
kloven der steenrotsen, die u
houdt op de hoogte der
heuvelen! Al zoudt gij uw nest
zo hoog maken als de arend, zo
zal Ik u van daar nederstoten,
spreekt JHWH.
Obadja 1:3 De trotsheid uws
harten heeft u bedrogen; hij,
die daar woont in de kloven der
steenrotsen, in zijn hoge
woning; die in zijn hart zegt:
Wie zou mij ter aarde
nederstoten?
Obadja 1:4 Al verhieft gij u
gelijk de arend, en al steldet gij
uw nest tussen de sterren, zo
zal Ik u van daar nederstoten, spreekt JHWH.

Super Zonnestorm 2012
De Belgische Patrick Geryl luidt de noodklok, door te zeggen dat de
NASA een super zonnestorm in 2012 voorspelt. Zie het artikel in Frontier
no.102. De super-zonnestorm zal alle electriciteits-netwerken wereldwijd
platleggen, en zal zorgen voor een nucleaire smelting van alle 497
kerncentrales die er op deze aarde zijn. Zie www.euronuclear.org
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Tevens zal het gevolg van de kernsmelting van alle kernreactoren ter
aarde zijn, dat de erbij opgeslagen kernbrandstof ook in brand zal vliegen,
wat neerkomt op het veelvoud van 2500 tot 5000 kernsmeltingen. Van
deze 497 kerncentrales staan er 400 in Europa en Noord Amerika. Zo’n
ramp maakt Europa en Noord Amerika minstens voor 10.000 jaar
onleefbaar, aldus Patrick Geryl.
Zelf kijken wij er anders tegenaan. De meeste kerncentrales op aarde
staan bij en dichtbij breuklijnen, zodat ze bij een komende zeer grote
a a r d b e vi ng ‘ l evend
begraven’ zullen
worden. Weg met die
nucleaire troep! Verder
heeft
God
de
beschikking over
krachten en middelen om
radioactiviteit in de Grote Zonne-eruptie 23-01-2012
kortste keren te
neutraliseren, zodat wij zullen overleven. Er zullen volgens Patrick Geryl
ook superaardbevingen en hoge vloedgolven komen. Ook veel
vulkaanuitbarstingen. De Allerhoogste zal deze gebruiken in ons
voordeel. Bedenk dat momenteel álles op elektriciteit werkt. Wanneer dat
wegvalt, ligt alles stil. Geryl ziet het zeer zwaar in. Hij denkt dat de
mensheid er helemaal aangaat, en dat er slechts zeer weinigen alles zullen
overleven. In het Atlasgebergte en in het hooggebergte van Ethiopië ziet
hij nog overlevingskansen. De omkering van de draairichting van de aarde
(de poolwisseling) kan zorgen voor golven van 1 km hoog, aldus Geryl!
Het zal drie dagen donker zijn, zie wat een Japanse princes erover zegt:
www.youtube.com/watch?v=uoZr3OneiaI&feature=related

Citaat: De maanreligie gaat sterven… (Hans Stolp)
"een innerlijk weten; het maanlicht schenkt ons uiterlijke voorschriften.Op
Maandag, de dag die aan de maan gewijd is, maakt Jezus Christus in de tempel,
het symbool van de maanreligie, een einde aan de chaos – en geneest blinden en
lammen. Op diezelfde dag vervloekt hij een vijgenboom. Deze boom is symbool
van de oude inwijdingsweg en dus ook van de oude helderziendheid is ten einde.
De vervloeking van de vijgenboom betekent dan ook het einde van deze oude
weg. Een nieuwe inwijdingsweg, een nieuwe helderziendheid die uit het hoger
zelf (de innerlijke Christus) voortkomt, zal geboren gaan worden. Deze nieuwe
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helderziendheid begint met geloof: ofwel met vertrouwen/weten. Maanreligie
wordt zonnereligie…
De zon stuurt zijn licht en warmte naar de aarde en is daarom een zegen voor de
mensheid: Zonder dat licht en die warmte kan de mens niet op aarde leven.
Vandaar dat er in de loop der eeuwen verschillende zonnereligies ontstonden
waarin het Wezen van de Zon (ook wel Christus,
Brahma, Ahoeramazda of de Zonnegeest genoemd)
vereerd werd.
In een zonnereligie beseffen de mensen dat ze het
goddelijke licht en het heilige weten rechtstreeks
ontvangen van de Zonnegeest. Ze staan dan ook
ieder persoonlijk in een directe verbinding met de
Zonnegeest en ontlenen aan Hem het geweten dat
in hen leeft en hen leiding geeft in het dagelijkse
leven. In een zonnereligie staan dan ook geen
uiterlijke geboden centraal, maar juist het innerlijke
weten.
's Nachts zien we de zon niet, maar is het de maan
die de aarde verlicht: het lijkt alsof de maan licht
uitstraalt. We weten echter allemaal dat dit niet zo
is, de maan weerkaatst het zonlicht, maar straalt zelf geen licht uit. De maan
fungeert eigenlijk als een spiegel die het zonlicht, door de maan getransformeerd,
doorgeeft. De maan is dus eigenlijk een selectieve spiegel. Het geestelijke licht
dat van de zon komt en in zijn directe vorm het geweten in de mens wakker roept,
komt in zijn indirecte vorm als maanlicht tot ons in de vorm van geboden, wetten
en voorschriften. Het zonnelicht is " Einde citaat Hans Stolp.

De komende Gouden Eeuw
De zon en maan worden tot getuigen genomen voor het nieuwe tijdperk
wat aanstaande is, zie Psalm 89:1-37
35 Ik heb eens gezworen bij Mijn heiligheid: Zo Ik aan David liege!
36 Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn, en zijn troon zal voor Mij zijn
gelijk de zon.
37 Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan; en de Getuige in
den hemel is getrouw.

Ook worden de zon en de maan genoemd in het eindtijd-gebeuren,
wanneer de gerichten van de ‘Dag van JHWH’ er zijn, zie:
Joël 2:10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de
zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.
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Joël 3:15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar
glans ingetrokken.
Lukas 21:25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en
op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en
watergolven groot geluid zullen geven;

Overgenomen bericht: Satellieten kijken in het hart van de maan
"HOUSTON - Met ongekende precisie willen de Amerikanen de geheimen van
de maan ontrafelen. Twee nieuwe satellieten moeten ontdekken wat er diep onder
het oppervlak zit. Op die plek is de wetenschap nog nooit geweest. „Dit is een
reis naar het middelpunt van de
maan”, zegt de Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie NASA.
Het onderzoek begint rond de
jaarwisseling 2011-2012. Op
oudjaarsavond komt de satelliet
Grail-A in een baan rond de maan,
tweelingbroer Grail-B volgt een dag
later. De beide satellieten zijn zo
groot als een wasmachine en hebben in totaal bijna 400 miljoen euro gekost. Ze
werden in september gelanceerd.
Wat onder de oppervlakte zit, moet duidelijk maken hoe de maan ooit is ontstaan.
Dat is nog steeds een mysterie, ondanks 109 eerdere missies. Eén theorie is dat de
aarde miljarden jaren geleden in botsing is gekomen met een andere planeet. De
brokstukken zouden zijn samengeklonterd tot de maan. Een andere mogelijkheid
is dat de aarde ooit twee manen had, die één zouden zijn geworden.
Om de sporen van dat verleden te vinden, zullen Grail-A en Grail-B de komende
maanden rond de maan draaien. De een vliegt bijna 200 kilometer achter de
ander. Tijdens de rondjes voelen de satellieten de aantrekkingskracht, die van
plek tot plek verschilt. Als de sondes over zware metalen vliegen, is er veel
zwaartekracht. Dat zorgt ervoor dat de satellieten iets versnellen. Boven lichtere
grondstoffen worden de sondes juist afgeremd.
Door het verschil in aantrekkingskracht, hoe klein ook, wordt het gat tussen
Grail-A en Grail-B af en toe iets groter of juist iets kleiner. Sensoren aan boord
houden de afstand nauwkeurig bij. De meters zijn zo gevoelig, dat ze een
verandering van een duizendste van een millimeter al registreren. De metingen
leveren een zwaartekrachtkaart op. Daarop ziet de maan er waarschijnlijk uit als
een oliebol, met pieken en dalen. Met de kaart in de hand kunnen wetenschappers
uitrekenen welke materialen er onder het maanoppervlak zitten."

http://www.whale.to/b/snake_s.html
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http://www.damninteresting.com/the-third-reichs-diabolical-orbitin
g-superweapon/
Saturn Death Cult: Op deze website kunt u zien wat er zich allemaal in
het occulte afspeelt, als ook op bovengenoemde websites:
http://saturndeathcult.com/2012/01/06/announcement-upcoming-red-ice-r
adio-interview-and-new-explanatory-graphics/
Bewustwording
De grote bron die de bewustwording in ons activeert is de zon. Er vinden
momenteel reeds grote zonne-uitbarstingen
plaats, die enorme hoeveelheden energie de
ruimte insturen. Wij ontvangen op aarde
ook deze energie. Wij gaan als mens als het
ware diep door de stof (materie) heen om
uiteindelijk onszelf te vinden, dus het
Godsbeeld in ons te ontdekken. Het
moment waarop de mens dat doet,
ontwikkelt hij in feite hét moment (zie
Archimedes werkte met spiegels als
tekening) dat zijn hart weer in het midden wapen
gaat zitten. Ons hart zit niet in het midden,
het zit aan de linkerkant en het zit scheef, nl
drie-en-twintig en een halve graad. Dat is
precies zoveel graden scheef als onze aardas.
In het boek van Jan Wicherink ‘Ontheemde
zielen’ kunt u nog meer voorbeelden zien van
wat er zoal drie-en-twintig en een halve
graad scheef staat, of scheef gemaakt is.
Hierna nog enkele voorbeelden:
Isis symbolizes the Sun at the

http://www.soulsofdistortion.nl/The%20sunn crossing of the Milky Way and
the ecliptic
y%20side%20of%20Christianity.html

17

Over de Zon, Maan en Aarde 2012

no 603

18

Over de Zon, Maan en Aarde 2012

no 603

Wij leven in polariteiten en bestaan zelf ook uit polariteit, een deel
mannelijk en een deel vrouwelijk. De vrijmetselaren noemen de rechter
pilaar Jakin op hun tracingboard mannelijk, en de linker pilaar Boaz
vrouwelijk. Zij doen dit niet louter en alleen doordat het universum door
de Schepper uit paren van polariteiten is opgebouwd, maar ook omdat de
mens geschapen is naar het beeld van de Schepper, dus een afspiegeling
van Hem is. Op onderstaande video kunt u zien hoe die schepping op
atomair niveau tot stand is gekomen.
http://video.google.ca/videoplay?docid=-6226036544608625413#

In veel kathedralen -deze te
Amiens- is het labyrint te zien, wat
wijst naar 21-12-2012

Het stratenplan in Washington vertoont overal de
23,5 graad
De illuminati weten het exact wat staat te gebeuren
21-12-2012

Ons hart 23 graden scheef

Wij leven als mens in het
universum, zodat ons lichaam
ook moet samengesteld zijn
volgens dezelfde wetten die in
het universum gelden, dus uit en
volgens polariteiten. Ons
lichaam vertoont dat zeer
duidelijk. Wij bezitten twee
armen, met twee handen. Twee
benen met twee voeten, een
hoofd met twee ogen, twee oren,
Bestudeer deze afbeelding rustig en zie wat er op
twee hersenhelften. Twee 21-12-2012 zal plaatsvinden
longen, twee hartkamers en twee
bloedsomlopen, etc. De rechterzijde van ons lichaam wordt als mannelijk,
zonzijde, warm, positief voorgesteld, en de linkerzijde als vrouwelijk,
maan, koud en negatief. Tezamen vormt ons lichaam een onlosmakelijke
éénheid. De architecten van de oude kathedralen wisten hiervan af. Zij
bouwden dan ook veelal dubbele torens, waar tegelijk het drievoudige
aspect in werd afgebeeld, zie onze brochure
612. Het blijkt dat het universum een
wonderbaar geheel vormt. Neem o.a. Saturnus,
die meer hitte en straling afgeeft dan dat deze
planeet ontvangt van de zon, wat erop kan
wijzen dat Saturnus ooit een ster kan geweest
zijn, zo goed als ook Jupiter. Wij zullen over de
zon, de maan en onze bewustwording nog het
één en ander nader uitleggen. Eerst nog iets
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over de portal-verbinding van de aarde, de zon en Planet X (Nibiru of
HMO), naar aanleiding van een bericht van de NASA:
Artikel van de NASA:
Magnetische portal-verbindingen tussen Aarde en Zon…. en Planeet X uitgelegd
Een beter begrip van de 188-dagen cyclus en de 22 maart 2012 waarschuwingen
wordt verzameld door het besef dat de Zon en de Aarde met elkaar zijn
verbonden door een magnetische portal-verbinding.
Lees het 2008 NASA artikel hierover:
Science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/30oct_ftes/
Vertaald fragment
Magnetische portal-verbindingen uitgelegd…
Deze video legt ook uit hoe er een portal-verbinding is tussen de Aarde en het
zware massa object (HMO, Planeet X), dat nadert. In feite bestaat er daardoor een
verbinding tussen het zware massa object en alle planeten in ons zonnestelsel.
Wanneer de Aarde dichter bij de
Zon staat, zal daarom het
magnetische veld actiever worden.
W i j o n t va n ge n d a n e x t r a
hoeveelheden magnetisme, en niet
alleen dat; we naderen eveneens de
baan van het zware massa object.
P o r t a l
D i a g r a m :
i29.photobucket.com/albums/c266/
Terral03/portals.jpg
Hierboven zie je de Zon in het midden, verder Jupiter, Saturnus en Venus… en de
Aarde met links de kleine Maan, en het ‘heavy mass object’ (HMO), dat
binnenkomt. We zien dus dat er een tweede magnetische portal verbinding is, nl.
tussen Planeet X en de Aarde. Maar er bestaat ook een portal-verbinding tussen
de andere planeten, omdat dit HMO een STER is. Het komt ons zonnestelsel
binnen in een baan rondom de Zon. Wanneer dát gebeurt, zal het object
magnetische en zwaartekracht verwoestingen veroorzaken op de planeten. En we
zien nu dat deze verbindingen korter worden.
Ik heb de toename van de magnetische poolverschuiving voorspeld, massale
dierensterfte, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, en andere veranderingen op
Aarde. De magnetische portal-verbinding verklaart ook waarom Jupiter’s kern
vloeibaar wordt, terwijl alle planeten in ons zonnestelsel opwarmen door de
verbinding, de relatie met Planeet X. Dit is dezelfde reden waarom het Aardse
magma meer ruimte inneemt, eenvoudig omdat het aan het opwarmen is.
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Hetzelfde geval met Saturnus en zijn superstormen. Dit gebeurt telkens wanneer
Saturnus het sterrenstelsel Leeuw nadert.
Hoe? Omdat dáár het HMO vandaan komt!
Jupiter kern artikel:
Physorg.com/news/2011-12-jupiter-core-liquefying.html
Staturnus artikel
News.discovery.com/space/year-long-megastorm-roils-saturn-111207.html
Hetzelfde gebeurt met de Aarde en haar 188-dagen cyclus.
We zien hier dus een patroon van bewijs; zo ook zien we dat Uranus superactief
is geworden.
15 september 2011 was de dag
van de laatste 188-dagen
cyclus, waarop de 7.3M
aardbeving op de Fiji Eilanden
plaatsvond.
Momenteel hebben we te
maken met de sub-atomische
deeltjes, die afkomen van het
HMO zelf. Bovendien stoot de
Zon voortdurend subatomische deeltjes uit, die het
magnetische veld van de Aarde
raken. NASA waarschuwt voor een hoeveelheid sub-atomische deeltjes, NASA
waarschuwt tevens dat we een Photon Belt naderen:
Coupmedia.org/astro-physics/nasa-issues-2012-warning-and-possible-end-..
Dit is een ander symptoom van het
HMO. Soms bombarderen deze
deeltjes de buitenkant van onze
magnetosfeer, waardoor deze steeds
zwakker wordt. NASA waarschuwt
tevens voor de zwakker wordende
magnetosfeer, die gaten begint te
vertonen.
Op of rond 22 maart a.s. is de
magnetische portal-verbinding een
rechte lijn (uitlijning): De Zon, de
Aarde en Planeet X staan dan op één
lijn met elkaar. Zoiets was ook afgelopen jaar op 11 maart 2011 het geval!
Daardoor zien we nu al dat bijvoorbeeld aardbevingen en vulkaanuitbarstingen
aan het toenemen zijn.
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Wetenschappers voorspellen dat de Aardassen 5 inches of meer zullen
verschuiven op 22 maart 2012. Tot zover het NASA bericht.

Op 11 maart 2011 vond de tsunami plaats in Japan.
Wanneer op of rond 22 maart 2012 de zon, de aarde en
planeet X op één rij staan, kan dat voor onaangename
verrassingen zorgen. Wanneer wij de datum op z’n
Amerikaans lezen, komt er 3-22-2012 te staan.
Opvallend genoeg is het getal van Skull & Bones 322.
Driekwadraat = 9 + 2 = 11, de bewuste datum van de
WTC-Pentagon-aanslagen
De Zwarte Zon
Tijdens een zonsverduistering is de zon tijdelijk donker, zwart. De
Merovingers kenden reeds het symbool van de zwarte zon. Men gebruikt
dit symbool voor de activiteit van de zon wanneer deze stil of zeer rustig
is, zoals in 2008. Toen waren er slechts drie zonne-erupties. De zwarte
zon wordt ook wel de middernachtzon genoemd, als symbool van de
makrokosmische energie. Hitler had het symbool van de zwarte zon laten
afbeelden op de vloer van de Obergruppenführerszaal te Wevelsburg in
Duitsland.
Shemesh in het Sumerisch betekent zon, dat is ‘dienst doen’. De zon
werkt voor ons, zodat wij kunnen leven. Wanneer de zon niet voor ons
werkt sterven wij en de natuur. De zon warmt immers de aarde op en
zorgt voor de groei van gewassen, en ze geeft ons
vitaminen, kracht en leven. Shem is maan in het
Sumerisch, Sem was de zoon van Noach, waaruit
de Semieten voortkwamen, die een bioritme
bezitten van 24,5 tot 28 dagen. Na de zondvloed
leven wij in een zonritme van 24 uren, dat is 4 x
6. Shesh in het Sumerisch = zes, ook marmer,
steen, een eindtijdperiode, 666.
Er zijn
verschillende profetische aankondigingen dat de zon in de eindtijd zwart
of donker zal worden. Zie:
www.youtube.com/watch?v=uoZr3OneiaI&feature=related
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Vanwege het magnetische veld van de zon ontstaan er zonnevlekken, de
ene keer meer en de andere keer minder. De cyclus van 11 jaren op en 11
jaren neer noemt men Mounder Maximum en Mounder Minimum. De
illuminati hebben grote voorliefde voor
het getal 11 en 111, waarmee ook de
kabbalisten werken in hun magie.
Sommige astronomen denken dat de
zonne-activiteit binnen 10 jaar heel
sterk zal afnemen, zodat de zon als het
ware uitdooft. Dat zal grote gevolgen
voor de aarde hebben. Dan spreekt men
zelfs van een ‘kleine ijstijd’.
Afkoeling van de aarde is nóg
gevaarlijker dan opwarming.
De Wat heeft Obama voor ons in z’n pet(to)
zonnestorm die nu gaande is, en die waarvan de zon, maan en honden
aan het eind van dit jaar wordt moeten huilen?
verwacht, zal effect hebben op het uitzetten van de aarde, doordat de
ijzerkern opgewarmd wordt en uitzet. Zo’n extra zonne-energie-uitstoot
geschiedt altijd aan het einde van de precessie der equinoxen. Dat is rond
of op 21-12-2012.
Tijdperken wisselen zich af, cycli zijn niet tegen te houden. Het beeld uit
Daniël 2 toont zulks, door eerst het gouden hoofd te laten zien, en ten
laatst de voeten van ijzer en leem. Israel is het ‘Stenen Koninkrijk’ dat
alle rijken vermaald, maar zelf zal blijven in alle eeuwen. Dát is onze
hoop en vast vertrouwen. Het komt goed!
Het kosmische proces is door niets of niemand tegen te houden, en
herhaalt zich om de 25.920 jaren. Dat houdt dus verband -zoals wij zagen
in deze brochure- met de schuine aardasstand en de bewegingen van de
aarde. De poolster verwisselt hierdoor steeds, wat door de luchtschacht in
de Grote Piramide wordt aangegeven als indicator. Aan het einde van een
Grote Jaarcirkel gaat alles over in ontbinding, zoals de
rups in de cocon. Daarna komt er een totaal nieuw
begin. Onze samenleving, maatschappij, religies, het is
alles in een staat van ontbinding. De economische crisis
is door de bank-systemen gecreëerd, de werkeloosheid,
de biosfeer, de bossen die sterven, de bijen, de vogels en
vissen, en allerlei ziekten. Alles is in elkaar aan het
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storten, en het is niet tegen te houden. Er moet en zal een nieuw Gouden
Tijdperk aanbreken! De ouroborusslang bijt in zijn eigen staart en wil
zichzelf verslinden, om zich te vernieuwen. Inderdaad is dat onze hoop
en verwachting dat álles nieuw wordt. Op alle terreinen van het leven
moet alles op waarheidsgehalte worden getoetst. Er is een wereldwijde
grote hervorming aanstaande, waarin niets mag worden ontzien. Ook in de
kosmos zal er orde op zaken worden gesteld.
Ons bioritme is op de zon afgesteld, maar het blijkt dat onze bioklok geen
24 uur, maar 24,5 tot 28 uren telt. De zon wil ons dwingen te leven in een
24-uurs ritme, wat op verzet stuit van ons eigen bioritme. Er moet dus
ook een-en-ander veranderen aan de stand van de aarde en zon, want zoals
het nu gaat komen wij tijd te kort om ons leven te leven zoals dat vanuit
ons innerlijke bioritme zou moeten plaatsvinden. Wij leven aldus in een
gedurige worstelstrijd met de tijd, want wij hebben niet meer dan 24 uren
in één dag te leven!. In de komende Gouden Eeuw zal dat veranderen, wat
mogelijk is als de aardas weer recht komt te staan en er twee zonnen
komen in plaats van één. De maan zal verdwijnen, want die oefent
negatieve invloed op ons uit. De aarde moet los worden gemaakt van haar
huidige positie ten opzichte van de zon. Er moet een nieuwe orde komen,
een vernieuwde aarde en nieuwe hemelen. De Grote Piramide te Gizeh
wijst erop dat de tijd van hoogst mogelijke perfectie eraan komt. Ze wijst
ons op de weg naar verlichting, een verruimd bewustzijn. De illuminati
weten dit en willen de zegen die voor ons bereid is, naar zich toehalen.
Zij bezitten echter niet het juiste DNA, en zullen de boot missen. Zij
willen daarom ook onze planeet
verlaten en naar de maan en mars,
om daar te overleven. De
presidentskandidaat Gingrich
heeft de Amerikaanse kiezers
beloofd dat er in 2020 een
Amerikaanse bases zal zijn op de
maan.
David Icke over de maan
Is de maan een door de Schepper geschapen hemellichaam, of is het een
kunstproduct van buitenaardse wezens? Dat vraagt Icke zich af. Wanneer
wij letten op bepaalde gegevens, is het heel goed mogelijk dat de maan
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een product is van de Annunaki’s, de goden uit de voortijd. De maan heeft
een diameter van 2160 mijlen, wat opmerkelijk is, aangezien de Grote
Jaarcirkel van 25.920 jaren gedeeld door 12, ook 2160 is. De maan heeft
ook geen magnetisch veld, dit terwijl maangesteente wél magnetisch is.
Op de maan zijn er plekken waar massa zich concentreert, dat noemt men
‘mascons’. Don Wilson in zijn boek ‘Our Mysterious Spaceship Moon’,
schrijft dat deze mascons een kunstmatige constructie zijn. Het oppervlak
van de zijde van de maan welke naar de aarde toegekeerd is, daarvan
vertoont eenderde deel mascons, terwijl er op de achterzijde slechts
enkele mascons voorkomen. De maan vertoont steeds dezelfde seismische
vibratie-effecten wanneer ze dichterbij de aarde komt. Hoe is dat mogelijk
wanneer het om een natuurlijk fenomeen zou gaan? De oudste
maanstenen die gevonden zijn blijken nog weer veel ouder te zijn dan
gesteenten van deze aarde. Waarom kreeg alleen de aarde ijzer, en de
maan niets? De maan is 400x kleiner dan de zon, maar bij een
zonsverduistering is ze 400x dichter
bij de aarde, zodat het lijkt alsof ze
evengroot is als de zon. Vandaar zonsverduistering! De maan heeft ook een
verbazingwekkende synchroniteit met
de zon. De aarde draait 400x sneller
rond dan de maan, en draait 40.000km
om z’n as per dag, terwijl de maan
slechts 400km per dag om z’n as
draait. Er zijn ook veel aanwijzingen
dat de maan hol is. Een natuurlijk
hemellichaam zou niet hol kunnen zijn, volgens wetenschappers. Er
komen in het maangesteente materialen voor die niet natuurlijk zijn, zoals
uranium 236 en neptunium 237. Russische geleerden gaan ervan uit dat
de maan een creatie is van buitenaardsen. Er zijn grote delen van het
maanoppervlak die gecoat zijn met hoogwaardig titanium. Vanuit de
maan zouden de Annunaki’s de aarde geobserveerd hebben. De maan
heeft grote invloed op het aardse leven, zeker op eb en vloed. Ons lichaam
dat voor ongeveer 70% uit water bestaat, staat ook onder invloed van de
maan. Het zijn de Annunaki’s (Reptilians) die de maan bouwden en ons
mensen nodig hebben als gouddelvers. De Annunaki zijn wezens die goud
nodig hebben om er witgoudpoeder (Ormus) van te maken, waarop ze
weer een tijdje kunnen leven. Zij hebben ons mensen nodig als slaven om
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goud te delven, wat zij met een zekere regelmaat op komen halen. De
Annunaki’s zouden op en in de maan en ook in en op mars bases hebben.
De Sumerische kleitabletten geven de geschiedenis van de Anunaki’s
weer, die mensen nodig hebben om goud voor hen te delven. In een
dagblad in Pakistan uit 2010 stond dat er wereldwijd grote hoeveelheden
goudbaren zijn verdwenen, en daarvoor in de plaats tüngsten-baren zijn
gelegd, waarover men een goud-coating heeft gedaan. Dus nep-goud.
Tijdens de Clinton-regering stonden de financiën onder controle van de
Rothschild-zionisten Rubin, Summers en Alan Greenspan. Er werden
onder hun gezag ongeveer anderhalf miljoen tüngsten-staven aangemaakt
van 400 ounce, die naar Fort Knox
werden gebracht. In oktober 2009
ontving China een schip met
ongeveer 3700 goud-baren, die
voorzien waren van echte
nummering en inslagen, die
jarenlang in Fort Knox hadden
gelegen. China werd opgescheept
met nep-goud, en zal t.z.t. de
rekening alsnog aan de USA
presenteren! China voelt zich bedrogen!
Al het échte goud is zo goed als zeker al opgehaald door de Annunaki’s,
of ze komen het dit jaar ophalen. Zij hebben goud nodig om er Ormus
(witgoudpoerder) van te maken, om te overleven.
De Zwarte Maan
De zwarte of donkere maan wordt ook wel Lilith genoemd, dat is een
vrouwelijk nachtspook. De zwarte maan wijst naar het punt dat de maan
het verst van ons afstaat, en zodoende haar grootste vertraging ten
opzichte van ons heeft. De zwarte maan wordt ook wel het ‘Vaticaanteken’ genoemd, wellicht vanwege de zwarte magie en zwarte Madonna.
Het kan er op wijzen dat 2012 een zwart maanjaar wordt voor het
Vaticaan, zodat de paus moet uitwijken naar Portugal, waar hij en de
zijnen een uitwijkhaven hebben. De waarheid over de zwarte handelingen,
en de beerput vol seksuele misstanden is geopend en gaat heel erg stinken.
Ook politieke en maatschappelijke instellingen als banken, etc. gaan een
zwarte periode in, aangezien de mensen de waarheid boven tafel willen
halen. Ondanks dat in de donkere nacht Lilith rondwaard staan de mensen
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op om het recht te zoeken van hun gelijk. Op het punt
dat het licht staat door te breken is het het donkerst,
en dat punt blijkt in 2012 te zijn bereikt. Het
bewustzijn van de mensen wordt door de donkerte zo
nihil mogelijk gehouden. Dat punt wordt wel de ‘hel’
genoemd, waar Luna (de maan) regeert en de mensen
lunatics (dwazen) worden genoemd door de elite. In
het donker wordt de meeste melatonine aangemaakt,
waardoor de mensen op z’n diepst slapen. Er is een
hele grote crisis nodig om de mensen wakker te Lilith nachtspook
maken. En die crisis is reeds begonnen in 2008 en zal
dit jaar 2012 uit z’n voegen barsten. En wat dan? De illuminati willen
van de chaos profiteren door hun Nieuwe Wereld Orde te vestigen. Maar
er is meer, en volgt óók een Goddelijke ingreep! De goddelozen zullen
naar de buitenste duisternis worden verwezen, maar te Sion zal het
LICHT zijn!
Maan Republiek
De Illuminati wilden voor Amerika, Mexico en Canada een nieuwe
munteenheid invoeren, genaamd ‘Amero’. Dat gaat waarschijnlijk niet
door, want men wil een nieuwe
munteenheid voor de aarde én de
maan invoeren, zie bijgaande
afbeeldingen. De Nieuwe Wereld
Orde zal tevens de maan
insluiten, als ‘Maan Republiek’.
De munteenheid heet ‘Lunar’.
In het Engels is geld ‘money. Money komt van maan (moon) en honing
(honey). Honey kan ook liefje betekenen, of rozengeur en maneschijn.
Op de Lunars staan hedendaagse astronauten en oude astronomen. Geld is
de enige schepping van de mensen. Dat zou dus ook van de maan kunnen
gelden. Geld is gedoemd te verdwijnen, en naar het er uitziet zal de maan
eveneens verdwijnen. Wat wij verwachten is, dat de Schepper een geheel
nieuwe aarde zal bereiden voor Zijn zaadlijn, een nieuw gouden tijdperk,
waarover wij meer in brochure 615 zullen schrijven.
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Sion het nieuwe Licht
Si-on, betekent zoveel als ‘verdorde plaats’. On is in Egypte een
zonnestad, en Sion zou in verband kunnen staan met verdorring vanwege
de zon. In Sion zou de poort of deur naar de onderwereld (Hades) liggen,
en de Hades werd gedacht te liggen in het Westen, daar waar de zon
onderging, de onder-wereld, dus aan de horizon, horus-zon. Het nieuwe
Sion zal volgens Psalm 46-48 hoog in het Noorden komen te liggen.
Het blijkt uit Psalm 46-48 dat het over de eindtijd gaat, wanneer er grote
onrust onder de volken is, wanneer het natuurgeweld losbarst, etc.
Juist dan vestigt JHWH Zijn ‘berg Sion’ tot een vreugde voor de ganse
aarde. JHWH is de Onzienlijke Almacht achter de
zon. Oudtijds in Egypte vereerde men onder
Achnaton de zonnegod Aton, de zonnegod zonder
gestalte. Amon-Ré was de god in mensengestalte,
en dat was naar de mens, om een god te kunnen
zien. De Atondienst verviel, doordat het niet
tegemoet kwam aan de menselijke behoefte om
een god te kunnen zien. Mensen willen altijd een
zichtbaar bewijs dat God bestaat. Israels twaalf
stammen, als ze weer verzameld zijn uit alle
volken, zal de Allerhoogste Onzienlijke weer eren
en Zijn Naam leren kennen.
Die God is onze God, en Hij is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op
den berg Zijner heiligheid.
2 Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de
zijden van het noorden; de stad des groten Konings.
3 God is in haar paleizen; Hij is er bekend voor een Hoog Vertrek.
4 Want ziet, de koningen waren vergaderd; zij waren te zamen doorgetogen.
5 Gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd; zij werden verschrikt, zij
haastten weg.
6 Beving greep hen aldaar aan, smart als van een barende vrouw.
7 Met een oostenwind verbreekt Gij de schepen van Tharsis.
8 Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad van JHWH der
heirscharen, in de stad onzes Gods; God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid.
9 O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels.
10 Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der aarde; Uw
rechterhand is vol van gerechtigheid.
11 Laat de berg Sion blijde zijn; laat de dochteren van Juda zich verheugen, om
Uwer oordelen wil.
12 Gaat rondom Sion, en omringt haar; telt haar torens;
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13 Zet uw hart op haar vesting; beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat
gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
14 Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden tot den
dood toe.
Psalmen 50:2 Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God
blinkende.
Psalmen 69:35 (69-36) Want God zal Sion verlossen, en de steden van Juda
bouwen; en aldaar zullen zij wonen, en haar erfelijk bezitten;
Psalmen 102:13 (102-14) Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want
de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen.
Psalmen 110:2 JHWH zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende:
Heers in het midden Uwer vijanden.
Jesaja 2:3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot
den berg van JHWH, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn
wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en
JHWH’s woord uit Jeruzalem.
Jesaja 12:6 Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion! want de Heilige Israels
is groot in het midden van u.

Jesaja 24:23 En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal
beschaamd worden, als JHWH der heirscharen regeren zal op den berg
Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.

Vervolg in brochure 615

