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In het Reformatorisch Dagblad van 30-07-2012 stond het

Commentaar: Religie en de Olympische Spelen

 gewijzigd 30-07-2012 14:20 | Hoofdredactioneel commentaar 

 

De Olympische Spelen 2012 in Londen zijn vrijdagavond officieel geopend

met een immens spektakel. Zo’n 80.000 toeschouwers in het stadion en

naar schatting mogelijk 4 miljard kijkers via tv en internet over de hele

wereld zagen een wonderlijke mix van geschiedenis, amusement, muziek

in alle soorten en maten, én religie.

Om met dat laatste te beginnen: het onderscheid met de openingsshow van

de Spelen in 2008 in China was

aanzienlijk. In Peking was er enkel

aandacht voor het menselijk kennen en

kunnen. In Londen was het bij tijden toch

net iets anders. Je zou kunnen zeggen dat

d e  o r g a n i s a t o r e n  v a n  d e

openingsceremonie in ieder geval een

visitekaartje wilden geven van álles wat

Europa heeft gestempeld. En dat is dus

óók de christelijke religie.

Dat christenen wereldwijd grote bezwaren hebben tegen juist een

evenement als de Olympische Spelen hoeft geen betoog. Alleen al het feit

dat de Spelen ook op zondag doorgaan, is voor veel christenen reden zich

er verre van te houden. En dan hebben we het nog niet eens over het feit

dat bijna nergens méér de mens in het middelpunt staat dan juist daar. Dat

werd overigens ook bij deze openingsceremonie weer duidelijk. Het is

indrukwekkend en griezelig tegelijk wat mensen in 2012 allemaal kunnen.

Wie zich indenkt dat miljarden mensen op hetzelfde moment naar een

bepaalde gebeurtenis kijken, voelt iets van een welhaast apocalyptische

huiver. Wie zich verdiept in de Olympische Spelen zal alleen al door het

massale, de menselijke maat overstijgende, bevestigd worden in z’n afkeer

van dit gebeuren.

In Engeland grijpen veel christenen de Spelen echter aan om het Evangelie

te verkondigen. Die inzet dwingt respect af. Er zijn genoeg argumenten te

bedenken om je als christen en als kerk aan de Spelen te onttrekken. Maar

als die bezwaren ten diepste slechts bedoeld zijn om in de eigen, veilige
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omgeving te kunnen blijven, kan dat wel eens een zondige houding zijn.

Waarmee de argumenten tegen de Spelen overigens niet minder valide

worden.

Enkele momenten tijdens de opening sprongen eruit. Dat was bijvoorbeeld

het staande zingen van het Engelse volkslied, ”God save the Queen”. N e t

voordat de sporters zich vrijdagavond presenteerden in het stadion in

Londen, was er, ook om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te

herdenken, echter een moment dat dit spektakel ineens transformeerde in

een evangelisatiecampagne, zij het van het vreemdste soort. Een zangeres

zong in een volstrekte stilte het bekende lied ”Abide with me”, dat in het

Nederlands vertaald is onder de titel ”Blijf bij mij Heer’”. 

Hoeveel mensen deze hymne vrijdagavond op aarde gehoord hebben,

zullen we nooit precies weten. Maar als er inderdaad enkele miljarden

mensen gekeken en geluisterd hebben, dan was dit een bijzonder moment.

Meer dan de helft van de wereldbevolking hoorde op hetzelfde moment –in

de Engelse versie van het lied– zingen van de God Die nooit verandert,

terwijl de roem en de glorie van de wereld voorbijgaan. 

Hoe toepasselijk in dit stadion bij de opening van het grootste

sportevenement ter wereld.

Ons Commentaar

Een goed commentaar van het RD, hoewel er veel meer valt te zeggen over

religie en de Olympische Spelen. En wanneer wij daar ‘veel meer’ over

zullen zeggen, zijn we er ons van bewust dat er nóg veel meer over valt te

zeggen. Maar, wij zullen ons tot kernpunten beperken. In brochure 599

hebben wij er reeds aandacht aan besteed, wat hier voor de duidelijkheid

opnieuw zal worden weer gegeven.  

Op onderstaande website stond het volgende over religie en de spelen:

http://www.brambring.nl/OlympischeSpelen/Godsdienst

Godsdienst speelde bij de Olympische Spelen van de oude Grieken een grote

rol, zelfs een hoofdrol. De Olympische Spelen, die lange tijd vijf dagen

duurden, bestonden voor drie dagen uit processies, offerplechtigheden en

dankzeggingen. De oude Olympische Spelen waren dus duidelijk niet

opgezet als sportief gebeuren maar veel meer als religieus ritueel. De

sportwedstrijden werden juist ten dienste van de godsdienst gehouden. 
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Met name de derde dag van de Spelen was gewijd aan godsdienstige

handelingen. In de ochtend werden ter ere van Zeus zo’n honderd ossen

geslacht en symbolisch aan hem geofferd. Symbolisch omdat men slechts een

kleine hoeveelheid van de slachting op het altaar verbrandde. Het overige

vlees bewaarde men voor een grote openbare maaltijd die 's avonds werd

gehouden voor alle deelnemers, hoogwaardigheidsbekleders en

toeschouwers. 

In principe waren de hele Olympische Spelen,

ook op sportgebied, een religieus gebeuren. Op

de eerste dag van de Olympische Spelen was er

een openingsceremonie, waarbij alle sporters in

optocht naar het beeld van Zeus gingen in het

raadhuis van Olympia. In aanwezigheid van de

Hellanodikai, de scheidsrechters, zwoeren zij

voor het beeld een eed waarbij zij beloofden zich

aan de regels te zullen houden. Hieruit blijkt de

relatie tussen sport en godsdienst. 

De Olympische Spelen en de goden

Waarom keren deze spelen om de vier jaar steeds terug? Hebben de

illuminati de energie nodig die aldaar geproduceerd wordt door de atleten?

Wie de video bekijkt op onderstaande website, komt erachter welke

satanische rituelen er worden uitgevoerd door de machts-elite.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/15434/wie-wint-de-oorlog-om-jou

De symboliek die zij gebruiken spreekt boekdelen en heeft een grote

waarde voor hun bestaanszekerheid. Symbolen zijn elektromagnetische

velden die informatiedragers zijn over wat de symbolen ons willen zeggen.

Gelet op de ligging (51.51.51. breedtegraad) van het Stadion, en de aard-

energiegrid, die een zeer groot energie-vortexpunt bevat, weten de

illuminati wel wat zij doen. In het stadion heeft men een mini-Glastonbury-

toren gebouwd, precies waar het energie-vortexpunt ligt. De illuminati

willen de vrijkomende energie gebruiken voor hun eigen satanische

frequenties. Via de grootste bel van de wereld, die speciaal voor deze

ceremonie werd gegoten, wil men de juiste toon-frequentie opwekken voor

de aanvang der spelen. Door de bel als gong te laten fungeren, wekt men

bij de aanwezigen de hart-energie op om hen in zichzelf op te sluiten. Elk

hart is weer verschillend, maar tezamen geeft dat een zeer grote energie-

piek.  De mensheid, en zeker de aanwezigen tijdens de openingsceremonie,
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wil men gevangen houden in een gesloten hart-hersen-samenwerking via

een te lage vibratie. De bel heeft dan ook een te lage toon/vibratie. De bel

weegt  23 ton (volgens anderen 27 ton), en is in Nederland gemaakt. De bel

is 2 meter hoog en 3 meter breed en is ‘s werelds grootste harmonisch

afgestemde bel. Op de bel staat het opschrift: ‘Be not afeard, the isle is full

of noises’ (wees niet bang, het eiland is vol van geluiden).

Laag frequente geluiden kunnen zich over een zeer grote afstand

verplaatsen, zoals de wijze waarop walvissen en

olifanten met elkaar communiceren. In water plant

zich het geluid nog sneller voort dan via de lucht. Ons

bewustzijn reageert op de hartslag van de aarde (de

Schumann-resonantie) die ongeveer 8 Hertz is. Een

mannelijke stem is ongeveer 100 Hertz. Kerken,

moskeeën en kathedralen zijn gebouwd op klank,

akoestiek, waarbij het middenschip de lange nagalm

veroorzaakt. 

http://eindtijdsmysterie.punt.nl/?gr=786873

Bernhard Heuvel schreef er een boek over: De Mysteriën, over occultisme

en religie. Zie hieronder meer over het Aurora offer en de Olympics:

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/15693/aurora-offer-en-de-olymp

ische-spelen-2#more-15693

De openingsceremonie kostte 27 miljoen pond en kreeg de naam ‘Green

and Pleasant", (groen en aangenaam). Het Olympisch stadion werd tijdelijk

getransformeerd in een stukje Engels landschap, met name Glastonbury,

wat de wereld een beeld moest geven van Engeland en het Britse volk.     

Een website zegt er het volgende over:
Het “Green and Pleasant” thema is een zin uit het gedicht van William Blake’s

1808: “And did those feet in ancient times” (en deden deze voeten in oude

tijden)”, uit een verzameling van geschriften bekend als de profetische boeken.

Tegenwoordig is het gedicht bekend als het volkslied “Jeruzalem”, nadat de

muziek is toegevoegd door Sir Hubert Parry in 1916.

Het gedicht is geïnspireerd op het apocriefe verhaal dat een jonge Jezus, vergezeld

van zijn oom Jozef van Arimathea, reisde naar het gebied dat nu Engeland is. en

tijdens de verloren jaren Glastonbury bezocht. De legende is gekoppeld aan een

idee in het boek Openbaring. (3:12 en 21:2) Het beschrijven van een wederkomst,

waarin Jezus het nieuwe Jeruzalem opricht. Voor de christelijke kerk in het
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De bel heeft de vorm van een

bocht in de Thames in Londen,

waar de zetel van God is, 1197

heeft de som 18 = 6+6+6

algemeen, en de Engelse kerk in het bijzonder, is Jeruzalem (als) een metafoor

voor de hemel, een plek van universele liefde en vrede.

In de meest voorkomende (zeer beknopte) interpretatie van het gedicht: Blake

impliceert dat een bezoek van Jezus een tijdelijke hemel zou creëren in Engeland,

in tegenstelling tot de “donkere Satanische Molens” van de Industriële Revolutie.

Hoe dan ook, niemand kan om de oproep heen om een nieuw Jeruzalem te bouwen

in Engeland.

Henrik Palmgren bespreekt correlaties tussen het

zionisme en de Olympische Spelen in zijn artikel.

http://redicecreations.com/article.php?id=18319

(“2012 Zion Olympics in London Coincide with

Tisha B’Av – Commemoration of the Destruction of

the Temples in Jerusalem”. )

D e  o p e n i n g c e r e m o n i e s  z u l l e n  o o k

bezienswaardigheden hebben zoals Glastonbury Tor

(Glastonbury Toren). Glastonbury Tor is een heuvel

aan Glastonbury, Somerset, Engeland, die de

dakloze St. Michael’s Tower heeft.

Engelland, het land van de gevallen engelen, de

kwade groep onder de Annunaki’s. Zie prof.

Waddel, The Phoenician origin of the Britons. 

http://aryan-myth-and-metahistory.blogspot.nl/2

012/05/la-waddell-and-egyptian-civilization.ht

ml

http://groups.yahoo.com/group/JatHistory/mess

age/816

www.scribd.com/doc/.../The-Phoenician-Origins-L-a-Waddell

De openingsceremonie draaide om Engeland, wat het nieuwe Zion in het

Westen zou zijn, met Londen als Jeruzalem. En niet te vergeten het

koningshuis dat van oorsprong van Duitse komaf is, nl. van het Huis

Hannover en von Saksen-Coburg, maar zich de Engels klinkende naam

Windsor heeft toegeëigend. Zij beweren van koning David af te stammen,

en van Jezus, dus uit Juda afkomstig te zijn. Jezus zou wederkomen om het

Nieuwe Jeruzalem in Engeland op te richten, naar een gedicht van William

Blake. Zijn voeten liepen in oude tijden immers op Engelands groene

bergen. Dit heilige Lam van God werd gezien op de aangename weiden van

Engeland. Het Nieuwe Jeruzalem werd volgens het gedicht gebouwd tussen

de donkere satanische molens (industriën). Dit lied werd ook gezongen

tijdens het trouwen van prins William en Kate.
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De legende spreekt erover dat Jozef van Arimathea tinmijnen bezat in

Wales, en met zijn neef Jezus aankwam in Glastonbury.  Jozef zou daar

zijn staf in de grond hebben gestoken, die tot een meidoornboom werd.  De

Glastonbury-toren staat op een heuvel, die lijkt op een ziggurat-piramide,

bovenop een sterke vortex van spirtuele krachten. De toren is een Isthar-

poort, sterrenpoort.  Doordat Jezus er zou geland zijn en gelopen zou

hebben, claimt Engeland dat het land de geboorteplaats is van het

christendom. Jezus zou speciaal Glastonbury hebben bezocht vanwege de

daar aanwezige sterrenpoort en subtiele energetische krachten.  Tijdens de

openingsceremonie van de Olympische Spelen hebben álle landen van de

wereld het voorbeeld van Jozef van Arimathea nagevolgd, door er hun

vlaggenstokken te plaatsen. Dit wijst op de verbroedering die men beoogt. 

De Heilige Meidoorn die te Glastonbury staat is afkomstig van de Libanon

en bloeit in de maand december en niet in de maand mei tijdens het

Beltane-feest. Volgens oude traditie ontvangt de koningin tijdens Kerst

altijd een bloeiende tak van deze Heilige Meidoornboom. 
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Terug naar de energie-opwekking van de massa’s.  Via HAARP kan men

deze energie aanwakkeren en of laten afnemen. Wij mensen hebben een

grote invloed op het energieveld van de aarde. Wanneer er een wereldwijde

reactie van de mensheid ontstaat, zoals dat tijdens het 9/11-gebeuren

plaatsvond, kan die energie leiden tot heelheid, liefde en genezing, en of tot

verharding en destructie.  Het doel is meestal van de illuminati om angst in

te boezemen. Het is dan ook maar net waarmee wij als mensheid het

elektromagnetisch veld van de aarde voeden. Op de zogenaamde ‘heilige

plaatsen’, de vortex-punten, is het vooral nodig vanwege de verhoogde

frequentie  om daar samen te komen, zodat de impact groter is. In het boek

van C.W. Leadbeater over de sacramenten kan men lezen hoe dat werkt, en

waarom massa’‘s samen komen in speciale gebouwen. 

Waarom worden er in Europa zoveel moskeeën gebouwd?

http://eindtijdsmysterie.punt.nl/?gr=786873

http://www.vkk.nl/over_de_vkk/Deesoterischetempel.htm

Protesten en protestmarsen zouden dan ook in zulke gebieden dienen plaats

te vinden.  Waar duizenden mensen tezamen zijn en waar hun hart-energie

zich bundelt voor liefde en eenheid, is dat ongeveer 5000 maal sterker dan

wanneer men z’n hart-energie richt op oorlog en haat. Vandaar dat de

illuminati hun controle richten op ons aller hart, met name op onze

pijnappelklier die in regelrechte verbinding met ons hart staat. Verhoogde

frequenties zorgen voor ontwaking, verlaagde voor het inslapen der

massa’s.  Wij behoeven niet eens met zo heel veel oprechte ontwaakte

mensen te zijn om een grote overwinning te boeken. Wij mogen de massa

niet volgen in het kwaad.  Met een overwaarde van ongeveer 5000%

bereiken wij met een gering aantal personen evenwel een groot succes.

Denk aan de geschiedenis in de Bijbel over Gideon die met 300 mannen

een heel leger tegen zichzelf opzette. Zie Richteren 7.

Over het algemeen ziet met kleine groepen die positief gericht zijn grote

successen behalen. Wij als Israël in het Westen zullen in de eindtijd slechts

uit een restant bestaan, een overblijfsel, wat echter een zeer grote potentie

heeft. De strijders van Gideon moesten hun kruiken tegen elkaar kapot

slaan in het holst van de nacht, zodat het leek op een zeer groot leger,

waardoor de vijanden zeer verschrikt werden. En met fakkels gaven de

mannen van Gideon een ijzingwekkend beeld te zien, waarmee zij de

vijanden de stuipen op het lijf jaagden. Dit heeft een hoog

elektromagnetisch veld opgericht, waardoor de overwinning werd behaald.
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Zo zien wij dat er onder ons ook verschillende klokkenluiders zijn, die hun

kruiken tegen elkaar slaan, flink lawaai maken en met hun fakkels zwaaien.

Het effect is duidelijk, er is ontwaking gaande.

Het getal 11, de illuminati en de Olympische Spelen

Er nemen 121 landen deel aan de spelen dat is 11 x 11

Er zouden 11 faciliteiten zijn

1234321 = 11 : 11 x 11 : 11

 Het logo voor deze spelen in Londen kostte 400.000 pond, en is ontworpen

door de Franse vrijmetselaar Pierre de Coubertin.  Het wijst naar ZION,

Londen als het nieuwe Zion en Jeruzalem voor de Nieuwe Wereld Orde der

illuminati.  De vijf ringen wijzen naar de Lord of the Rings, de 5 cycli van

de maya-kalender van 5125 jaren, in totaal 25.765 jaren, waarvan de 5e

cylus eindigt op 21-12-2012.  Het zijn de 30e Olympische Spelen, dat is in

Romeinse cijfers XXX, trinity, Ki, Ki, Ki, of 666. 

Een video waarin de illuminati-symboliek in het logo wordt uitgelegd:

http://www.wordwakkerwereld.nl/viewtopic.php?f=28&t=1707

http://www.youtube.com/watch?v=3uyPOMb_JHE&feature=fvwrel

(over de illuminati in Holland, Robin de Ruiter)

The Order of the Rose is een messiaanse orde van de luciferianen, die het

jaar 2012 definitief hebben verkozen om er hun Nieuwe Wereld Orde in op

te richten. Zij zijn gek op getallen. Het getal 20 van 20-12 wijst naar de



9    Londen, illuminati en de Olympics   (deel 1)         No. 614

algehele controle, en het getal 12 wijst naar de volle cirkel van hun bedrog.

Het is de cirkel van de Olympische familie en het Alziend Oog.  De roos

wijst als symbool naar de zogenaamde opstanding van Jezus, alias

Tammuz, de zonnegod, de zogenaamde zoon van God. Tammuz komt uit

oud Babylon, en wat nu Baby - Lon- don is. Het grote Londen van de roos

heeft 20 wijken in het buitengebied, en 12 wijken in de binnenstad. Dus is

2012 de complete cirkel. De

Gregoriaanse kalender zit er 12 jaar

naast, zodat het voor hen nu het jaar

2000 is. 

Het Olympisch Stadion en ook de

Millenniumdome hebben de vorm

van een sterrenpoort.

http://euro-med.dk/?p=26497

Bovenstaande website gaat over Londen als Zion en de NWO
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Verdere informatie over Londen en de Spelen
http://www.lawfulrebellion.org/2012/07/08/be-not-afeared-the-zion-olympics/

Op bovenstaande website staat veel informatie waarvan wij een en ander

hebben overgenomen. 

Het  zogenaamde

Omega-punt -dat is

h e t  h o o g s t

bereikbare niveau ter

ve rkr i j g i n g  van

hoger bewustzijn-

zou in Engeland in

Glastonbury liggen,

en wel bij de St

M i c h a e l s m o u n t

waarop de Tor staat.

Londen zelf ligt op

de nulmeridiaan bij Greenwich, en is hiermee de ‘heilige stad’ op deze

aarde, het nieuwe Jeruzalem.

Althans, dat claimen de

illuminati. In Engeland, met

Londen als centrum, zou

volgens hen het nieuwe

paradijs komen. Londen vormt

als grondplan een soort ster

vanuit de lucht gezien, de

zogenaamde Earthstar, wat

een spir i tueel  centrum

aangeeft. Precies in het

midden staat het gebouw van

de BBC. Deze Earthstar is

precies 1080 maal groter dan

Stonehenge. De maancirkel

heeft een straal van 1080

mijlen, en diameter van 2160

mijlen. Beneden heeft een

relatie met boven. Op het

Engelse 20 pond biljet staat de

Earthstar afgebeeld. 
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Londen is voorbereid op het komende Galactische Kruis op 21-12-2012.

Clif High zegt daar meer over op de onderstaande websit:

www.in5d.com/december-21-2012-1111-mayan-calendar.html

“The whole 2012 date continuously points back to the holy cross, or the

swastika.  If you look down on a swastika, it’s both the double cross,

indicating the 4 sided pyramid, or 5 sided counting the bottom, but it also

represents a solar effect.  This solar effect can been seen from the sun or

from outside the earth but we can’t see it from here.  The effect twists

somewhat to create an image similar to the swastika.  the swastika was

encoded as a reference to solar activity that will occur around 2012.”

De uitlijning van de zon/aarde met de Melkweg/Galaxy geeft een kruis te

zien, het zogenaamde zonne kruis, of de swastika. Dit verwekt een zeer

grote energie, waardoor de aard-energielijnen opgeladen worden. Het

Olympische complex ligt op zo’n energielijn, die weer verbonden is met

Mariazion in Cornwall, wat bekend staat als de ‘zetel van God’. 

Onderstaande website geeft zéér veel informatie over het occulte van de

spelen:

http://megaritual.wordpress.com/

http://olympiczion.nl/index.php/bloed-offer-in-aurora-en-de-londense-oly

mpische-spelen/

Onderstaande website presenteert een informatieve video over de Nieuwe

Wereld Orde en 2012 in Londen:
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     Met de modernste wapens zijn de Olympische Spelen omringd, en waarom? Is sport oorlog?

 Tijdens de openingsceremonie werd een

plattegrond gegeven van het hart van Londen

en de plaats van de spelen. De Thames maakt

een flinke bocht, die lijkt op het Omega-teken,

en op de Ring van Vuur in de Stille Oceaan.

http://holyhexes.blogspot.nl/2012/06/revelations-about-2012-olympics-on.

html
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http://transfigureinsight.tumblr.com/BobSchlenker%20
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Londen Sterrenpoort

Tijdens de openingsceremonie werd het Engelse landschap uitgebeeld, met

als middelpunt de Tor in Glastonbury. Het ging om de mythe van Peter

Pan. Pan is de god van het wild, van de schapen, geiten, de jacht met

daarbij de rustieke muziek van een panfluit. Zelf heeft Pan hoornen van een

geit, en bezit hij een sterke seksuele potentie. Pan vertelt de mensen over

het zogenaamde Neverland, het centrum van de Melkweg. Deze mythe

werd opgevoerd tijdens de openingsceremonie op 27 juli 2012. Men kon

een levensgrote baby (starchild) zien liggen, die kon reeds toen hij 7 dagen

oud was vliegen. Men zag ook veel vliegende wezens rondom de baby.

Peter zou wijzen naar de rotsman, waarop de kerk gevestigd zou zijn, die

de sleutels tot het hemelrijk zou bezitten. Welnu, dat hemelrijk heeft men

ontsloten tijdens de openingsceremonie door middel van de sterrenpoort.

Het gaat om de transfiguratie, de gedaantewisseling, om de opening van

ons derde oog. Dit derde oog is onze inwendige sterrenpoort. Ook keizer

Constantijn zag op 25 juli 306 AD een kruis in de hemel, een X als poort

naar het hemelrijk, wat een X-portal wordt genoemd.  De X en de cirkel

staan dan ook centraal tijdens deze 30e Olympische spelen. Het getal 30 in

Romeinse cijfers is XXX. Prins William werd op 21 juni 30 jaar, en de

koningin vierde haar 60e jubileum, dat is 2 x 30. XXX + XXX. 

De opening van ons derde oog geeft een onzichtbare ring, halo of aura om

ons hoofd heen, wat met een Kirlian-fototoestel is vast te leggen. Deze ring

wordt ook wel de ‘gouden halo’ genoemd, doordat het neuronen zijn die

geactiveerd of verlicht worden. In onze hersenen is de X duidelijk

aanwezig, zoals in de werking van de twee hersenhelften. Het wijst naar de

magnetische X-punten, zoals in de afbeeldingen is te zien.  De gouden halo

werd tijdens de openingsceremonie getoond, die als een levensstroom van

de heuvel waarop de Tor staat concentrisch afdaalde, gelijk een vortex. De

ring is een poort, een opening naar een andere dimensie. De X staat

symbool voor de grote verandering die plaatsheeft in ons bewustzijn

wanneer ons derde oog wordt geopend. Ons leven neemt daarmee een keer,

hetzij positief ten goede tot liefde en heelheid, of negatief ten kwade tot

haat en oorlog.  

Het gaat bij de verlichting van ons bewustzijn of de opening van ons derde

oog om het ‘heilige vuur’, de levensenergie van Boven, wat Zion wordt

genoemd. Volgens William Henry is het geheim van Sion de Jesus-
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  De Gouden ring-spiraal van ons

DNA

stargate. Het licht van het centrum van de Melkweg wordt Sion genoemd,

wat wijst naar de Christus-kracht, zoals deze in de mythe van Jezus wordt

omgeschreven. Deze mythische Jezus, dat is de Christus-energie, keert eind

2012 terug naar de aarde tijdens het Galactische Kruis (de zgn. wederkomst

van Jezus op de wolken). De aarde functioneert als kust van de kosmische

oceaan. De kustbewoners zullen er voordeel van verkrijgen. Het ware Israël

woont dan ook in kuststreken. 

http://www.chadstuemke.com/o

ur_works/2012-olympics-starga

te-london-esoteric-occult-symb

ologyanish-kapoor-stargate-scu

lpture/

Het stadion is een grote UFO,

e e n  mo e d e r s c h i p ,  me t

piramides als sluitstenen, wat

aan de buitenzijde verlicht

wordt met schijnwerpers,

waardoor de ring de kleuren

van de regenboog krijgt. 

De mascottes hebben één oog

en zijn buitenaardse regenboog-

rijders, zie afbeelding:

De vreemd-ogige toren die

vlakbij het stadion staat wijst
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  De Regenboog-brug als oog of iris

van de Regenboog-godin

Deze symboliek in Beiing wijst naar de terugkeer van de Nefilim

U wordt welkom geheten tot deze Iris-

regenboog natie Engeland, het nieuwe

Zion en hemels Jerusalem

naar een zogenaamde ‘wormhole’,

een vortex, een El of energie-opwekker,

mannelijk. Het stadion is een poort,

een Bab, is vrouwelijk. Samen

vormen ze een paar, nl.. Bab-El,

Babel, om het nieuwe kind voort te

brengen, nl.. het verlichte 3e oog, dat

is On, dat vormt Babylon!

Het is een spiralende toren waardoor

men energie ontvangt om in het

h e m e l r i j k  t e

kunnen kijken.

Het zijn Osiris, Isis

en Horus.

Iris = Isis, dat is

het Galactische centrum wat ook

Sion wordt genoemd. Het gaat om

pseudo-Sion. Si wijst naar zilver,

de maan, het zilveren koord. On is

de maangod van Heliopolis, de

zonnestad. Si wijst naar de torus,

die een baarmoeder of wormhole

creëert.
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De God-code

De Schepper-god heeft Zijn stempel op zijn werken gedrukt als een

onuitwisbare code. Alleen de vraag wát die code is, heeft de nieuwsgierige

illuminati-wetenschappers jarenlang beziggehouden. Men heeft deze code

gekraakt, achterhaald. Deze code draagt verschillende namen, o.a. de Rain-

code, die wijst naar een gelijktijdige omgekeerde wisselwerking, zoals

concave en convexe, spiegeling van zo Boven zo Beneden. Om deze

spiegeling in de schepping te bekijken is er geen website te vinden die dit

b e t e r  b e l i c h t  d a n  d i e  v a n  R e n é  v a n  d e n  B r i n k :

www.embassadorion.blogspot.nl

Deze wisselwerking komt op diverse terreinen van het leven tot uiting.

Iemand droomt over een persoon, en diezelfde persoon droomt over degene

die droomde. Wij maken alsdan gebruik van onze X-punten in onze

hersenen. Japanse technici zijn instaat om via sensoren op ons hoofd

informatie van onze hersenen te lezen, en omgekeerd om er nieuwe

informatie in te voeren. De God-code is dezelfde code als die in onze

hersenen, waarmee men via het X-punt in onze hersenen kan inbreken, nl..

119-911.  In Romeinse cijfers is het   I I IX - XI I I.

Er zit in onze hersenen een

programma dat men de naam Zion

heeft gegeven, en dat betreft de

zenuw-X-banen in onze hersenen.

Dat is exact dezelfde code als die

van de digitale wereld om ons

heen, aldus de plasma fysicus Jack

Scudder van de Iowa Universiteit
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in Amerika. Het is dezelfde code van het universum. De afbeelding op de

medaille van de Olympische Spelen in Londen geeft het beeld te zien van

het neuronennetwerk van onze hersenen. 

De Illuminati kennen deze code reeds geruime tijd en

hebben er tijdens hun valsevlag-operaties gretig

ge(mis)bruik van gemaakt.  Dat was te zien in 2001

op 9/11 tijdens de WTC-pentagon aanslagen. Ook het

Skull&Bones symbool vertoont een X.  Het

zogenaamde ‘goddeeltje’ wat men te CERN meent

gevonden te hebben, vertoont een X, een X-poort, en

wijst naar de zogenaamde ‘God-code’. Zie

afbeelding:

Wanneer men het X-punt in de hersenen geheel kan controleren door

middel van technologie, kan men zich ook met het gehele universum

verbinden, en daarmee heeft men de Schepper-god uitgeschakeld. Het is

bijna zover! Zover komt het echter niet. Onze Schepper god laat niet met

zich spotten. Ook al heeft men de scheppingscode gekraakt, de Schepper

Zelf is onkraakbaar. Hij zal Zich wreken op niet mis te verstane wijze! 

Er zijn drie typen sterrenpoorten:

1. De sterrenpoort in onze hersenen, de pijnappelklier of ons derde oog

2. De natuurlijke sterrenpoort

3. De technologische sterrenpoort, waar men o.a. te CERN aan werkt

In de X-poort in

o n z e  h e r s e n e n

ontmoeten de twee

h e r s e n h e l f t e n

elkaar, waardoor

onze twee ogen één

worden, wat men

een optisch chi-

asme noemt. Onze

Schepper is de grote

Eén, en uit Hem is

alles ontstaan, maar

met het doel om tot
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de grote Eénheid terug te keren, de eenwording aller dingen. Dat wijst naar

heelheid, liefde, licht en leven.

De aarde zelf is ook zo’n chi-asme. Wanneer de mens de taal van het

universum verstaat en kan decoderen, kan met zelf

voor God spelen. Dat heeft men via een quantum

computer van Lockeed-Martin Quatum Centre

gepresteerd. Deze computer is in staat om 2 digits

van 1 en 0 tegelijkertijd te ontcijferen. In het

geboorteproces van sterren, wat exact gelijkt op het

geboorte- of wordingsproces van ons mensen, vindt

er een mitose plaats, een samensmelting van

cellen, waaruit een nieuw product

voortkomt. Het getal 8 is symbool van deze

mitose. Twee cellen of cirkels smelten

samen. In het getal 8 is in met midden de X-

factor te zien. Op 21-12-2012 staat hetzelfde

fenomeen te gebeuren, zie afbeelding:

Wat heeft dit alles met de openingsceremonie te maken van de Olympische

spelen te Londen?  Tijdens die ceremonie keken ongeveer 4 miljard

mensen via de TV naar dit spektakel. Men kan dit zien als een massa-

bijeenkomst waar 4 miljard neuronen van mensen tegelijk geactiveerd

konden worden, simpel en alleen door slechts te kijken naar het

symbolisme-spel dat werd opgevoerd in Londen.  Symbolen zijn levende

beelden die verankerd zijn in onze hersenen, en kunnen gebruikt worden

om in ons energie op te wekken. De huidige

techniek is momenteel instaat om via vaccins

nanorobots ons lichaam in te brengen, die in

het neuronen netwerk in onze hersenen het X-

punt kunnen verbinden. Daarmee kan men

ons sturen of programmeren, zodat wij doen

en uitvoeren wat zij ons opdragen. Dat moet

het geval zijn geweest met diverse vreemde

schietpartijen de laatste tijd. Denk aan

Breivik, James Holmes en anderen. 

Tijdens de openingsceremonie werd een levensgrote liggende baby

vertoond (Peter Pan), met een groot aantal ziekbedden eromheen. Het zou

erop wijzen dat de mensheid ziek is en er een nieuw systeem moet komen

zodat wij weer gezond worden. Het kan er ook opzien dat men een zeer
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groot mensenoffer gaat brengen, waarbij veel slachtoffers zullen vallen. De

baby wees naar het nieuwe Horus-kind, de hergeboorte van de zon, en ook

naar de Phoenix-vogel en de Benu-vogel en het kosmische ei. Deze vogels

ondergaan de dood en

komen weer tot leven, dus

regeneratie. De Benu-vogel

wijst naar Osiris. Het ei

wijst naar de opening van

de X-poort in tijd en

ruimte, dus de geboorte

van het Horus-kind. 

De brug tussen hemel en

aarde is te Londen

gebouwd tijdens het

openingsce remoniee l ,

zodat de goden op en neer

kunnen dalen op deze

‘Jakobsladder’. Het gaat

om het geboorteproces

voor de komende Nieuwe

Wereld Orde. Glastonbury

fungeert als kraamkamer,

terwijl het hart van

Londen (the City of

London)  symbol i sch

functioneert als een hoog

zwangere vrouw, wat wijst naar het financiële hart van de wereld. Wijst dit

erop dat wij spoedig een totale financiële crisis zullen krijgen, waaruit een

nieuw geldstelsel te voorschijn zal worden getoverd?  In dat

geboorteproces bevinden wij ons momenteel, hoewel het de meeste mensen

ontgaat dat wij die weeën over ons heen zullen krijgen. De Glastonbury

heuvel heeft de vorm van een vagina/baarmoeder, die zich in 7 stappen

opent.   

De God-code volgt de matrix van mannelijk x vrouwelijk = kind. Ergo,

Osiris x Isis = Horus. 
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Op persoonlijk niveau is het de geest x  lichaam = de christos-ziel, het

nieuwe bewustzijn. Op grotere schaal is het de hemel x de aarde =

mensheid.

Rho (hoofd) x Chi (lichaam) =

Christos-bewustzijn (Chi-Rho-

symbool der christenen). De

nummercode is 9/11, wat gelijk staat

aan 81818181818181...etc..., dat is de

code van de Oneindige, de

Scheppergod.

Dat is exact de Schumann-frequentie

van de aarde. 

Waar hemel en aarde elkaar

ontmoeten vormt dat een eenheid, het nieuwe bewustzijn, het christos-

bewustzijn, of chrism, de heilige zalfolie, wat zorgt voor charisma als

bovennatuurlijke gaven, de verlichting van ons derde oog.  
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Op 8 augustus stond bovenstaande foto van

de Big Ben op Internet, het is 8 minuten

voor 8 uur. Wat betekent dit? De

Olympische spelen in Beiing China 2008

stonden inhet teken van de 8.

De bovenste 4 ringen vormen het getal 88

Het getal 88 + 88 = 176, en 888 + 888 = 1776, het jaar van de oprichting

van de Orde van Weishaupt, en de

oprichting van de USA door de

vrijmetselaren.  Het getal 8 staat voor

de kosmische Christos-kracht. 

Het zijn de Kaïn-Ezau-machten in

samenwerking met de Anunnaki-

Nefilim die onze erfenis of

eerstgeboortezegen willen roven. Zij

willen de komende energie ter

ontwaking van ons 3e oog voor

zichzelf zien te houden. Wij moeten

in de duisternis blijven, slaven, want

bij onze ontwaking gaat hun

parasieten-leventje eraan. Alle

huidige structuren die zij opgezet

hebben om ons in slavernij te houden

zullen alsdan wegvallen.  Er komt

een nieuw en gezegend aardrijk voor

de rechtvaardigen. De illuminati cs

zijn de onrechtvaardigen die niet op de vernieuwde aarde kunnen leven

vanwege hun afwijkende natuur en destructief gedrag.  Hun Babel en Groot

Babylon zal ten ondergaan. Er blijft niets meer van over.  De ware God

heeft Sion gegrond en op de bestelde plaats gebracht. Van dat Sion zal de
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Wet uitgaan, en zullen de overgebleven volken mogen delen in de

zegeningen.  

Wanneer u wilt weten wat er van dit moderne Babel zal worden, lees dan

onderstaande profetieën.
Jesaja 13:19  Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de

hovaardigheid der Chaldeen, zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd

heeft.

Jesaja 14:4  Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en

zeggen: Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op?  22  Want Ik zal

tegen hen opstaan, spreekt JHWH der heirscharen, en Ik zal van Babel uitroeien

den naam en het overblijfsel, en den zoon en den zoonszoon, spreekt JHWH.

Jesaja 21:9  En zie nu, daar komt een wagen

mannen, en een paar ruiters! Toen antwoordde

hij, en zeide: Babel is gevallen, zij is gevallen!

en al de gesneden beelden harer goden heeft

Hij verbroken tegen de aarde.

Jesaja 47:1  Daal af, en zit in het stof, gij

jonkvrouw, dochter van Babel! zit op de

aarde, er is geen troon meer, gij dochter der

Chaldeen! want gij zult niet meer genaamd

worden de tedere, noch de wellustige.

Jesaja 48:14  Vergadert u, gij allen, en hoort; wie onder hen heeft deze dingen

verkondigd? JHWH heeft hem lief, Hij zal Zijn welbehagen tegen Babel doen, en

Zijn arm zal tegen de Chaldeen zijn :20  Gaat uit van Babel, vliedt van de

Chaldeen, verkondigt met de stemme des gejuichs, doet zulks horen, brengt het uit

tot aan het einde der aarde, zegt: JHWH heeft Zijn knecht Jakob verlost!

Jeremia 50:13  Vanwege de verbolgenheid van JHWH zal zij niet bewoond

worden, maar zij zal geheel een verwoesting

worden; al wie aan Babel voorbijgaat, zal zich

ontzetten, en fluiten over al haar plagen. :14

Rust u tegen Babel rondom, gij allen, die den

boog spant! schiet in haar, en spaart de pijlen

niet; want zij heeft tegen JHWH gezondigd.

:16  Roeit uit van Babel den zaaier, en dien,

die de sikkel handelt in den oogsttijd; laat hen

vanwege het verdrukkende zwaard, zich keren, een iegelijk tot zijn volk, en

vlieden, een iegelijk naar zijn land.

Jeremia 51:6  Vliedt uit het midden van Babel, en redt, een iegelijk zijn ziel; wordt

niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid; want dit is de tijd der wraak van JHWH,

Die haar de verdienste betaalt. :7  Babel was een gouden beker in de hand van

JHWH, die de ganse aarde dronken maakte; de volken hebben van haar wijn
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Het vuurwerk vertoont allemaal

XXXXX-en Tijdens de sluitings ceremonie vertoonde het

vuurwerk eveneens XXXXX-en

gedronken, daarom zijn de volken dol geworden. :8  Schielijk is Babel gevallen en

verbroken; huilt over haar, neemt balsem tot haar pijn, misschien zal zij genezen

w o

rde

n.

J e r

emi

a

50:

2 3

H o

e is

d e

h a

m e

r der ganse aarde zo afgehouwen en

verbroken! Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen.
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Een Chauldron is een

hekselketel Hier vliegt de Phoenix in de heksenketel in het rond

http://worldtruth.tv/illuminati-occult-symbolism-in-the-2012-london-olympics-ope

ning-ceremony/
http://olympiczion.nl/index.php/symbolen-van-de-machthebbers-op-de-openingsceremonie/

http://www.businessinsider.com/finances-of-the-ioc-2012-8?op=1#ixzz22y0O5Ok

http://www.bussnessinsider.com/finances-of-the-ioc-2012-8?op=1#ixzz234fIL3K0

De IOC verdient ongeveer 8 miljard dollar aan de spelen die tussen 2009

en 2012 werden gehouden. De groep bestaat uit 109 leden, zie de info op

bovenstaande websites.

De spelen duurden 17 dagen. Er waren 10.500 atleten en 2300 medailles.

Amerika stond met 104 medailles bovenaan, daarna China, Rusland,

Engeland, Duitsland, Japan, Australia, Frankrijk, Zuid-Korea, Italië, en

Nederland op de 11e plaats met 20 medailles. Verhoudingsgewijs staat

Nederland bovenaan op de sport van de sportladder. Wij als klein land met

16 miljoen inwoners, tegenover Amerika en andere grote landen, steken

percentsgewijs ver boven hen uit!

De Sluitings Ceremonie

O

p de occulte achtergronden van de sluitingsceremonie zullen wij in een

volgende brochure dieper ingaan. Wat wij hier nog vermelden is, dat de

naam van het Olympisch Stadion zoveel mogelijk geheim is gehouden. Die

naam van de Chauldron is Hoon Dan. Een Chauldron is een heksenketel, en

dat was het dan ook. En wat zich in deze heksenketel allemaal afspeelde

heeft inderdaad met satanisch occulte rituelen te maken. Men liet tijdens de

sluitings ceremonie uit de Olympische vlam een levensgrote Phoenix te

voorschijn komen en over de menigte in het stadion rondvliegen. De
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De Draak van de ZwanenbroedersEen reuzen octopus

Phoenix herrijst uit zijn eigen as, en zien we afgebeeld op het Amerikaanse

Grootzegel. Het wijst naar de komende Nieuwe Wereld Orde der

illuminati. Dat systeem is als een octopus die alle landen van de wereld

vastgrijpt. Ook deze octopus werd vertoond tijdens de sluitings ceremonie.

Hoon = anti-sociaal gedrag, en Dan = een trappen-systeem, graden en

niveaus. Dus anti-sociaal gedrag op hoog niveau!  Alles moet op z’n kop,

om de NWO en politiestaat te kunnen vestigen. De naam van het

Olympisch stadion in Beiing 2008 was ‘Bird’s Nest", het nest van de

Phoenix of Benu-vogel en gevleugelde reptielen. 

Welnu, één van die gevleugelde reptielen kunnen we zien in Den Bosch,

waar de atleten gehuldigd worden op het plein tegenover het station. 

Op deze 30e Olympische Spelen in Londen volgt zeer zeker een Goddelijk

antwoord. Die in de hemel woont zal hen belachen. God Zelf heeft Zijn

koning gezalfd over Sion. Het bedrog zal openbaar worden. De draken

zullen verpletterd worden.  Wanneer het land der draken (gevallen engelen

- Engelland) stelt dat zij het Nieuwe Sion en Nieuwe Jeruzalem is, houdt

dat tevens in dat de Zionistische staat Israël op bedrog berust! Wij

besluiten dan ook met Psalm 2:
Psalm 2: 1   Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?

2  De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen JHWH,

en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:

3  Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.

4  Die in den hemel woont, zal lachen; JHWH zal hen bespotten.

5  Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen

verschrikken.

6  Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.

Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

Over Babel het volgende grote nieuws:  Jesaja 13:19  Alzo zal Babel, het

sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der Chaldeen, zijn

gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft.
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Jesaja 14:4  Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en

zeggen: Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op?

Jesaja 14:22  Want Ik zal tegen hen opstaan, spreekt JHWH der heirscharen,

en Ik zal van Babel uitroeien den naam en het overblijfsel, en den zoon en den

zoonszoon, spreekt JHWH.


