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In deze laatste brochure over de muurschildering van Leonardo da Vinci

‘Het Laatste Avondmaal’ zullen wij dieper ingaan op sommige aspecten

die reeds besproken zijn in deel 1 en deel 2. Ook zullen er zich nog nieuwe

vergezichten voordoen, die de aandacht krijgen. Enkele

bijzondere getallen zullen wij nog bespreken en toelichten, met

name de getallen 7, 13 en 33, wat heel merkwaardige getallen

zijn. Volgens de evangeliën zou Jezus op 33 jarige leeftijd

gekruisigd zijn. Leonardo heeft het bijzondere van het getal 33

gekend, zie zijn afbeeldingen verderop in deze brochure. De

R.K. herdersstaf als ruggengraat telt ook 33 wervels, en bovenin

het Galactische kruis.

Het beroemdste schilderij ter wereld is

van Leonardo da Vinci, genaamd ‘Mona

Lisa’, en in het kielzog ervan is ‘The Last

Supper’ te noemen.  Met deze

muurschildering is Leonardo ongeveer in

het jaar 1495 begonnen en was hij ermee

klaar in 1498. De afmetingen zijn 8.7 m

bij 4,5 meter. Op het schilderij zien we

12 personen rondom één, dus 13 personen, waarbij

25 handen zichtbaar zijn. Er is één verborgen hand!

Waar kan dat naar heen wijzen?

Leonardo wist ook dat satans huis verdeeld is, nl. in kinderen Belials,

waarvan Judas Iskarioth een prototype is, en andere groepen die wij nog

nader zullen noemen. Aan het einde van dit tijdperk schijnen de kinderen

Belials de macht over het gehele mensdom te bezitten, waar zij hun

Nieuwe Wereld Orde willen vestigen. Aan de tafel van ‘Het Laatste

Avondmaal’ zit Judas samen met Simon Petrus en Maria Magdalena

(sommigen menen dat het de nog zeer jonge en vrouwelijk uitziende
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apostel Johannes is), als een drie-heid. Wij zullen zien wat dat kan

betekenen. Een vergissing die men algemeen maakt is, dat het Laatste

Avondmaal de Pascha-maaltijd zou zijn. Dat is het niet, het betreft een

voormaaltijd één avond voorafgaand aan het Pascha, waarbij ook Judas nog

aanwezig was. Vandaar dat er andere soorten etenswaren op de tafel staan,

dan vermeld in de evangeliën tijdens het Pascha. Tijdens déze voormaaltijd

maakte Jezus bekend dat er één discipel was die hem zou verraden. Hierop

volgden de verschillende reacties van de discipelen. Uit hun gebarentaal en

mimiek is veel af te lezen. Ook Jezus kijkt teleurgesteld.  Is het laatste

avondmaal een soort galgenmaal voor de mensheid, alvorens ze gekruisigd

zal worden door de illuminati, of door de kosmische gebeurtenissen rond

het Galactische kruis? Wijzen de woorden van Jezus naar een vorm van

kannibalisme, door zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken? Wijst dit op

de rituelen der illuminati  tijdens hun bijeenkomsten o.a. in de Bohemian

Grove, en hun kinderoffers? Het voedsel op de tafel in het schilderij van

Da Vinci komt niet -zoals gezegd- overeen met de beschrijving zoals in de

evangeliën, zoals dat tijdens het Pascha werd gegeten. Het voedsel wat in

het schilderij op tafel staat o.a.  vis (een waterproduct). Wijst dat naar het

komende watermantijdperk?

Leonardo da Vinci schreef en schilderde in spiegelschrift als linkshandige.

Wij zullen zien wat voor bijzonders dat oplevert en welke geheimen

daarachter verborgen kunnen liggen. 

Zie: www.blumation.com/kheper33/0007.jpg
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Van links naar rechts: Judas met de beurs,

Petrus, Maria Magdalena en Jezus

Het jaar 2012 is het jaar van de draak, en wat kan dat te maken hebben met

‘Het Laatste Avondmaal’?

 

Maria Magdalena

Het Vaticaan heeft in 1969 toegegeven dat het 1400 jaar lang ten onrechte

Maria Magdalena als hoer heeft voorgesteld aan de wereld. Paus Gregorius

beschuldigde in de 6e eeuw Maria Magdalena ervan een hoer te zijn. Dan

Brown heeft in zijn boek ‘De Da Vinci code’ op de rol van Maria

Magdalena gewezen, dat zij geen hoer was. Hij stelt dat Jezus en Maria

Magdalena met elkaar gehuwd waren en kinderen hadden. Kerkelijke

leiders willen er volgens Dan

Brown niet aan dat Jezus

gehuwd zou zijn geweest.

Maria Magdalena speelde een

heel belangrijke rol in het

verhaal over Jezus, wat blijkt

ui t  de Nag Hammadi-

geschriften. Volgens het

‘Evangelie van Filippus’ was

het Maria Magdalena die het

licht zag toen alle andere

discipelen nog in het duister

tastten. Zij kende het AL, dus

een volledig ingewijde in de mysteriën des levens. 

Venus 2012

De oude cultuurvolkeren verkregen hun astronomische kennis door middel

van nauwkeurige waarnemingen. De planeet Venus is 50 dagen

onzichtbaar, namelijk tussen de overgang van Avondster naar Morgenster.

Het verdwijnen van Venus (in mindere mate ook het verdwijnen van de

maan) was voor deze oude volkeren steeds een angstige periode. Men dacht

dat Venus gestorven was, of opgeslokt was door de zon. In die tijd

organiseerde men sport en spelen om de loop der planeten gunstig te

beïnvloeden, zodat dezen zich mochten herstellen. Hiervandaan komen ook

de Olympische spelen.  De ouden kwamen er achter dat de planeten

zwervers waren, doordat ze geen perfecte baan volgden, maar altijd een

aantal graden afweken. Dat brengt om de zoveel tijd beroering teweeg in de

kosmos. Bijna botsingen en elkaar afstoten, etc. Men kwam erachter dat er
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6 juni 2012 is Venus weer op de onderste punt

aangekomen

ook géén verhouding bestond in de hele getallen bij een driehoek tussen de

twee gelijke rechte zijden en de schuine zijde (hypotenusa).  Deze

verhouding kan slechts worden weergegeven in gebroken getallen. De

stelling van Pythagoras is a2 + b2 = c2.  en ruwweg is dat van de twee

rechte zijden van een driehoek de één 3 cm is, de andere 4 cm is, dan is de

schuine zijde 5 cm.  Euclides ontdekte de Gulden Snede dat is 1 :

0,618.....vv, dat noemt men phi. Pi is de omtrek van een cirkel, is

3,14......vv

De planeet Venus stond op 13 maart ‘s avonds op ongeveer twee tot drie

graden in een conjunctie met Jupiter. Zij bereikten hun kleinste onderlinge

afstand. Zij bevinden zich in

het dierenriemteken Ram.

Dat is sinds het jaar 3 voor

Christus niet meer gebeurd.

Dit zijn de twee helderste

planeten in het westen, die

duidelijk te zien zijn.          

Op 19 maart stond Venus pal

boven Jupiter, boven de

westelijke horizon. Op 20

maart 6.14 uur begon de

astronomische lente, en dan

duren dag en nacht evenlang

op aarde. Op 22 maart is het

Nieuwe Maan. Op 3 april beweegt Venus zich vlak langs het

Zevengesternte (de Plejaden).  

http://www.astrologie.ws/zonven.htm

Op 5-6 juni 2012 is er een Venus-overgang, waarbij Venus voor de zon

heengaat, wat eveneens een zeer zeldzame gebeurtenis is. 

Venus maakt in 8 jaar tijd 5 conjuncties, nl. elke 584 dagen en vormt

daarmee een vijfpunt in de dierenriem. Na 8 jaar staan er dus 5 punten op

de dierenriem, waartussen men lijnen kan trekken, zodat een pentagram

ontstaat.  Vijfmaal 584 dagen is gelijk aan achtmaal 365 dagen, 584:365 =

1.618.....vv, de Gulden Snede. Tijdens deze 8 jaar maakt Venus 13

omlopen om de zon. Als morgenster heet Venus Phosphorus (vrouwelijk),

en als Avondster heet Venus Hesperos (mannelijk).  Een pentagram heeft
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Het Olympische Wembley stadion heeft

de vorm van het komende Galactische

Kruis op 21-12-2012.

de volgende hoeken: 36, 72, 108 en 144 graden. De precessie van de aardas

duurt 25.920 jaren bij één draaiing.  Eén graad is 71,6 jaren (zegge 72).

Ook hierin zien wij het aantal graden van een hoek in het pentagram. Om

de loop van de planeten te beïnvloeden begon men met de Olympische

Spelen. Die waren niet zozeer om de menselijke prestaties te meten, maar

om de loop van de hemellichamen te beïnvloeden. Wat zal dat voor fraais

in Londen aanstaande 27 juli tot 13 augustus te zien geven? 

Er komt binnenkort een aparte brochure over de Olympische Spelen te

Londen 2012.

Het getal 7

De zevenhoek wijst naar de Opperste Wijsheid, het volmaakte. Wij kunnen

met een passer en winkelhaak de vijf Platonische lichamen construeren en

tekenen, maar dat lukt nooit bij de zevenhoek (septagram)!  De hoek van

het septagram is 51,42 graden, dat is 360:7.  Dat komt vrijwel overeen met

de basishoek van de Grote Piramide te Gizeh, en de Merovinger-piramide

zoals op het Amerikaanse Grootzegel is

afgebeeld.

In veel mythen komen wij de kennis der

ouden tegen die zij hadden aangaande de

natuurwetten. Zij verpakten deze kennis in

mythen en gaven die weer door aan hun

nageslacht en aan de mensheid. Het is groots

van Leonardo da Vinci wat hij heeft

gepresteerd als autodidact. Schilderijen

analyseren is niet zo’n grote kunst, maar wel
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om een schilderij te ontwerpen waarin veel verborgen wijsheid ligt

opgesloten. 

De getallen 13 en 33

De 12 dierenriemtekens staan

rondom het 13e teken van de

S l a n g e n d r a g e r ,  O p h i u c h u s

genaamd.  Wanneer wij Stonehenge

-de oude steencirkel in Engeland-

bezien, dan zal het hart van de

Slangendrager dit jaar in het oosten

rijzen.  Merkwaardig is dat de

solstities in 2012 en de equinox van

21 maart niet zijn terug te vinden in

de astrologische lexicon. Dat wijst

erop dat alleen in 2012 er

bijzondere dingen plaats zullen vinden. De Slangendrager zal zorgen voor

gezondheid en genezing is de boodschap voor 2012. Maar dan wel de vraag

voor wie? Voor de illuminati? Of voor de mensheid?  De Slangendrager

staat voor het 5e element eather, dat wil zeggen dat het een combinatie

vormt van alle elementen, dus vuur, aarde, water en lucht bij elkaar vormen
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  Astarte

de eather, de geest. De Slangendrager wijst ook naar de Griekse god der

geneeskunst Asklepios. De vier elementen vormden dus het vijfde, wat

afgebeeld wordt door een kruis, waarbij wij de vier seizoenen zien, met de

twee solstities en twee equinoxen.  De solstitie op 21 december 2012 is

uniek, vanwege het Galactische Kruis, de intersectie van de Dierenriem

met de Melkweg.  Waarschijnlijk ontvangen wij alsdan een 12-voudige

DNA-streng.  De Melkweg staat symbool voor de grote Nijlvloed, zie

afbeeldingen achterin

deze brochure. De sterren

van de Melkweg staan

symbool voor het water,

terwijl de ster op zich een

symbool is voor een offer

in oud-Egypte. Water

speelde een zeer grote rol

in Egypte, en het rijzen

van de Nijl bracht veel

slib met zich mee,

w a a r d o o r  d e

u i t e r w a a r d e n  z e e r

vruchtbaar werden voor de landbouw. Water

speelt ook bij de illuminati een grote rol, om de

wereld erdoor te ‘reinigen’ (te overspoelen, net

als de tsunami’s in Indonesië en Japan) voor de

komst van het Watermantijdperk. Zowel de oude

cultuurvolkeren als de oude Atlanten en huidige

illuminati zijn astronomen en astrologen. In de

sterren lezen zij hun lot af. Het woord ster of star

wijst naar de godin Astarte, dat is de godin van

de liefde en schoonheid. Het is Venus, Astarte is

de koningin des hemels, Isis en Maria/Stella

Maris.   

God-zoekers

De mensen zijn god-zoekers, of men nu atheïst is, wetenschapper of

religieus maakt niet uit. Wij maken ons voorstellingen van iets dat

noembaar is. Welnu, God is noembaar, maar daarbij onzichtbaar. Daarmee

raken wij in de knoop, want wij denken in voorstellingen. Wij zien wat
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  Jezus centraal als zon

voor ogen is, en dát is onze realiteit. Het onzichtbare is voor ons geen

realiteit. Vandaar de onafgebroken zoektocht van de mensheid naar God.

God houdt Zich echter verborgen, is als Geest onzichtbaar, zie: 
Jesaja 45:15  Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God

Israëls, de Heiland.

Evenwel gaan onze voorstellingen almaar door. Wij kunnen ze niet

stopzetten. De ware God is de Schepper aller dingen, en niets in de

schepping is rechtlijnig. Alles kromt zich en is bolvormig. Alle leven

begint als een klein bolletje, een cel. Het rechtlijnige van ons is te

vergelijken met een vierkant, en God als Schepper/Geometrist trekt cirkels,

zoals in Spreuken 8 staat. Vanaf oude tijden zijn mensen en

wetenschappers bezig om een cirkel vierkant te maken. Dat wil zeggen, om

de oppervlakte van een cirkel gelijk te maken aan de oppervlakte van een

vierkant. Dat lukt nooit voor 100 %. De cirkel heeft pi als irrationeel getal,

wat nooit eindigt, nl.. 3,14.........vvvvv.

In de vrije natuur komen wij zover ons bekend is de poging om de cirkel

vierkant te maken niet tegen. De natuur gehoorzaamt de eigen

natuurwetten. Wij mensen zijn echter nieuwsgierig, Godzoekers, en

vandaar onze pogingen de cirkel vierkant te willen maken. Wij zien graag

een god voor ogen, daar kunnen we wat mee,

om die te aanbidden. Dat wilde Israël reeds

in de woestijn, waar men Aäron gebood een

goudenkalf te maken. In de oude

natuurreligies zien wij ook de velerlei

pogingen een god te maken van beelden. We

zien het op het schilderij: ‘Het Laatste

Avondmaal’, waar Jezus het middelpunt

vormt, die men later tot God-mens

verklaarde.

Wij zien wél de poging om de cirkel vierkant te maken in de bouw van de

Grote Piramide te Gizeh, als ook bij graancirkels. Datzelfde streven zien

we terug in de plattegrond van het Vaticaan, en in een modern gebouw bij

CERN in Genève, en ook bij Fermilab in Amerika. 

Zoals wij weten is geen enkele baan van een planeet cirkelvormig, maar

ellipsvormig, een ovaal. En een ovaal codeert het pogen van het vierkant

maken van de cirkel, volgens Bert Janssen, een kenner van graancirkels.

We vinden het ovaal terug in het plein van het Vaticaan, zie afbeelding:
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 St Pietersplein Rome

Fermilab Chicago

Te CERN probeert men hetzelfde, wat te zien is in

het moderne gebouw ‘The Globe of Science and

Innovation’.  Ook het logo van CERN wijst erop.

Het blijkt dat de vraag der wetenschappers en

religieuze leiders hetzelfde is als de vraag van de

piramidebouwers, namelijk; Waar is God te

vinden? Te CERN zoekt men driftig naar het

zogenaamde ‘God-deeltje’ (Higgs Boson). Zolang

het ‘God-deeltje’ nog niet is gevonden verkeert

men in de waanwereld van het rechtlijnige denken,

waarbij de Farao zichzelf god waande, en de paus

zichzelf ziet als plaatsvervanger de Christus, en de techneuten te CERN

menen zelf voor god te kunnen spelen. Wanneer het de techneuten lukt om

zelf voor god te kunnen spelen met hun ondergrondse LHC instrumentaria,

als Osiris, de god van de onderwereld, kunnen zij de

mensheid maken en breken. Zij zullen alsdan ons

DNA kunnen beïnvloeden via HAARP, Fermilab en

CERN, om ons de zegen en genezing vanuit de

kosmos te onthouden en voor zichzelf te gebruiken.

Het gaat om frequenties en elektromagnetische

stralingen die vrijkomen tijdens het Galactische Kruis

op 21-12-2012. Daarmee zal ons junk-DNA

geactiveerd worden en wij mensen gezond en vol-

bewust zullen zijn, wat in Maleachi 4 is voorzegd, zie:
2  Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid

opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en

toenemen, als mestkalveren.

Zie: SedonaAdventure 11.11.11 ~ New Planetary Caduceus Activation

 

Het verraad en de schok-reactie

Leonardo da Vinci heeft als uitgangspunt voor zijn muurschildering van

‘Het Laatste Avondmaal’ de mededeling van Jezus genomen, aangaande de

ene verrader onder de 12 discipelen. We zien op het schilderij duidelijk de

12 verschillende reacties. Elk mens is verschillend, en een ieder brengt zijn

gevoelens op een andere wijze tot uiting. Jezus in het midden heeft de

lichaamsvorm van een grote bel van een torenklok. Hij is de
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 Judas houdt de beurs vast en petrus een mes met zijn

rechterhand, en met zijnlinkerhand wijst hij naar de

Adamsappel van Maria Magdalena

‘klokkenluider’ of klepel die in het midden zit. Er is één verrader in ons

midden, dát is het schokkende nieuws wat Jezus aan zijn discipelen

meedeelt. Jezus wijst hem nog aan ook door middel van een teken,

namelijk de verrader is hij die samen met mij de hand in de schotel doopt.

Mogelijk is dit aan de aandacht van de anderen ontgaan, of de schrijver van

dit verhaal heeft een slip-van-de-pen gemaakt en het niet vermeldt. 
Johannes 13:21  Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den

geest, en betuigde, en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat een van

ulieden Mij zal verraden.

Mattheüs 26:23  En Hij, antwoordende, zeide: Die de hand met Mij in den

schotel indoopt, die zal Mij verraden.

Daarna werd het verraad

door Judas uitgevoerd,

w a a r v o o r  h i j  3 0

zilverstukken ontving, en

hij Jezus aanwees door

m i d d e l  v a n  e e n

liefdesgebaar, een kus.

Judas was afkomstig uit

Kerioth, een plaats in

Judea waar Edomitische-

joden woonden. Hij was

kennelijk één hunner,

gezien zijn verraad, een

slechte eigenschap die aan

Edom wordt toegeschreven in de profeet Obadja. 

Zo zullen de argeloze burgers in deze wereld, die jarenlang hun

spaarcenten aan de bankiers hebben toebetrouwd, bedrogen uitkomen

wanneer ze zien dat zij verraden zijn door hun bankiers. Wanneer het

geldsysteem in elkaar klapt en de deuren van de banken niet meer

opengaan. Als blijkt dat geld slechts een luchtbel is, zal dat een grote schok

wereldwijd veroorzaken. Judas die de beurs droeg, die alle geldzaken

regelde en een grote vertrouwensman was, blijkt een zwendelaar te zijn,

een bedrieger en verrader. 

Er zal een grote crisis ontstaan doordat de geldstroom stopt. Die crisis is

nodig om de mensheid wakker te schudden, om het bedrog aan het licht te

brengen.  Het zijn de Edomieten en nazaten van Kaïn en de

Nefilim/Reptilians die in samenwerking het geld als de smeerolie van de
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De dief en de alchemist, en de

ouroboros als spiegel of het

Galactische Kruis 21-12-2012

samenleving hebben geschapen. De mensheid gelooft erin, en geld lijkt hun

enige zekerheid te zijn. Wanneer deze ‘zekerheid’ wegvalt, zal de

mensheid in elkaar krimpen van angst.

Dan ontnuchtert de mensheid en zal ze

gaan inzien bedrogen te zijn, niet alleen

wat het geldstelsel betreft, maar ook wat

b e t r e f t  p o l i t i e k ,  r e l i g i e ,

gezondheidszorg, etc. Het bedrog van de

holocaust, van de oprichting van de

zionistenstaat in 1948, het bedrog van de

Royals alsof zij blauw bloed zouden

hebben en voorbestemd zouden zijn om

over ons te heersen, alsof zij van koning

David zouden afstammen. Verder zal het

bedrog van de 9/11 WTC/pentagon-

terreur algemeen bekend worden, en het

bedrog van de MKZ-ruimingen, waarvan

door de autoriteiten de documenten zijn

vernietigd om alle bewijs te verduisteren.

Ook het bedrog dat wij door onze politici geruisloos zijn verkocht via het

verdrag van Maastricht aan de EU, dat is aan Rome.  Het bedrog van de

Global Warming, het bedrog van de religies, etc. 

Klokkenluiders werden en worden gedood of gesaboteerd, zoals in het

verleden Bruno, John Knox, Servet, en vele anderen, en ook heden zijn

daarvan de bewijzen aan te voeren. 

De hedendaagse gouddiefstal van de illuminati is een teken aan de wand.

Wij hebben er in de brochures 489, 496, 532 en 606 reeds over geschreven.

In het Oude Testament staan er gedeelten die verwijzen naar de roof,

plundering en diefstal, met name van Edom, waar Jakob/Israël het

slachtoffer van was.
Jesaja 42:22  Maar nu is het een beroofd en geplunderd volk; zij zijn

allen verstrikt in de holen, en verstoken in de gevangenhuizen; zij zijn tot

een roof geworden, en er is niemand, die ze redt; tot een plundering, en

niemand zegt: Geeft ze weder.

Jeremia 30:16  Daarom, allen, die u opeten, zullen opgegeten worden,

en al uw wederpartijders, zij allen zullen gaan in gevangenis; en die u

beroven, zullen ter beroving zijn, en allen, die u plunderen, zal Ik ter

plundering overgeven.
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  Is het écht goud, of is het tüngsten wat

hier ligt opgeslagen bij de FED?

Ezechiël 25:6  Want alzo zegt JHWH: Omdat gij met de hand geklapt, en

met den voet gestampt hebt, en van harte verblijd zijt geweest in al uw

plundering, over het land Israëls;

Ezechiël 36:5  Daarom, zo zegt JHWH: Zo Ik niet in het vuur Mijns

ijvers gesproken heb tegen het overblijfsel der heidenen, en tegen het

ganse Edom; die Mijn land zichzelven ten erve gegeven hebben met

blijdschap des gansen harten, met begerige plundering, opdat de landerij

daarvan ten rove zou zijn!

De Gouddiefstal der illuminati

Duitsland en Zwitserland (ook Nederland en China en andere landen)

hebben grote hoeveelheden van hun goud laten opslaan in Fort Knox, in

New York bij de FED. Wellicht is dat gedaan als een soort onderpand voor

de staatsleningen.  Je vraag je anders af

waarom landen hun goud juist dáár

laten opslaan.  Momenteel eisen

Duitsland en Zwitserland hun goud

terug. Dat zit ingewikkeld in elkaar,

want de Amerikaanse regering staat

garant voor het goud, terwijl het goud

bij de FED ligt, dat is een particuliere

instelling.  Het goud van Duitsland,

Zwitserland en andere landen ligt echter

niet meer bij de FED in Fort Knox of

elders, maar is daar weg. Niemand weet

waar het nu ligt. Wat er wél ligt zijn nep-gouden baartjes van tüngsten

vervaardigd, met een dun laagje goud erover heen.  De Amerikaanse

regering zit als een kat in de val, vandaar de rare sprongen die ze maakt om

Duitsland en Zwitserland gerust te stellen. Dat Amerika Irak, Libië aan is

gevallen, en bezig is om Iran en Syrië te bezetten is deels om daar de

oliebronnen te beheren, om daarmee een deel van de goud-schuld af te

lossen. Amerika kan niet zonder meer Duitsland en Zwitserland afschepen,

zoals het wel met China doet, aangezien het Westen een zogenaamde

vriend van de USA is. Duidelijk is dat er in Amerika een hoogst criminele

bende zit, en niet alleen in Amerika, maar over heel de wereld verspreid,

die alle goud van goudbezittende landen wegrooft, zonder het ooit nog

weer terug te willen geven. Die criminele bende kan men de naam ‘Amer-
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Israelies’ geven, of hoe men ze ook wil noemen. Het zijn de nazaten van de

Nefilim, en nazaten van Kaïn en Ezau, met de Rothschilds aan het hoofd

van deze 13 satanische bloedlijnen. Zij hoeven niet bang te zijn voor

Duitsland, want Duitsland is sinds 1945 al bezet door hen, waar zij

permanente bases hebben met atoomwapens.  Venezuela (Chavez) eiste

onlangs ook haar goud terug, kort voordat de

oorlog tegen Libië uitbrak. 

Jammer voor alle landen die hun goud in

Fort Knox lieten opslaan. Het is weg,

omgewisseld in nep-goud. Duitsland en

Zwitserland, en de andere landen weten van

deze diefstal af, maar kunnen er niets tegen

doen. Zal er een ‘goud-aardbeving’ moeten

ontstaan wereldwijd, waardoor het

kapitalistisch geldstelsel in elkaar stort? Zullen de landen, en zal de

mensheid erdoor wakker worden geschud, zodat ze zien dat ze bedrogen

zijn?  Waarom leeft de mensheid nog in de waan dat we niet zonder geld

kunnen?  Dat kan heel gemakkelijk, zeker nu met de digitale technieken. 

Judas droeg de beurs, en houdt op het schilderij van Leonardo da Vinci

‘Het Laatste Avondmaal’ de beurs stevig vast in zijn rechterhand.  De

beurs, het geld, de zilverstukken, ze lijken onmisbaar. Alles in deze wereld

draait om het geld. Zover ons bekend is worden momenteel de financiële

transacties voor 95% elektronisch uitgevoerd, en 5% zou nog per kas gaan.

Deze 5% kasgelden zorgt in de wereld voor diefstal, omkoping, verlies,

roof, moord, fraude, corruptie, zwartgeld, namaakgeld,  etc.  Alle

natuurlijke bronnen, goederen en diensten van de bevolkingen gaan via een

monetair geldsysteem. Alles is vandaag de dag geregistreerd. Is het wel

noodzakelijk dat alles geregistreerd is en verhandeld wordt via banken?  Zij

verdienen er ook aan en maken ons afhankelijk, en we worden op klaar

lichte dag van ons geld beroofd door de geldhandel en tussenhandel.  Door

al deze handelingen via het geldsysteem te laten lopen, is de aarde door-en-

door verdorven, zoals in Openbaring 11:18 staat: 

 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen,

............en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.

De enige manier om weer een schone en gezonde aarde te verkrijgen is, het

geldsysteem geheel afschaffen en een totaal nieuw systeem introduceren
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dat gebaseerd is op eerlijke ruilhandel van goederen en diensten, waar geen

geld aan te pas komt. Wij lezen het ‘kopen zonder geld’ immers in de

profeet Jesaja, hoofdstuk 55:1 ........
    1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt,

komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

2  Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid

voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het

goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.

De verdeling van welvaart heeft in het geheel geen geldstroom nodig. De

lach op het gezicht van Mona Lisa, het beroemdste schilderij ter wereld van

Leonardo da Vinci, zegt het ons. Ze straalt

tevredenheid uit. Kijk eens naar de mensen op

de straten, in de winkels en waar dan ook. Er

zijn maar weinig tevreden gezichten te zien. Het

is ons beloofd dat we allemaal overvloed zullen

ontvangen in de nieuwe komende tijd. Kijk

maar wat er in de profeet Zacharia staat: 
Zacharia 3:10  Te dien dage, spreekt JHWH der heirscharen, zult

gijlieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder den wijnstok en tot onder

den vijgenboom.

Micha 4:4  Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn

vijgenboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond van

JHWH der heirscharen heeft het gesproken.

Joël 2:22  Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn

zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht

dragen, de wijnstok en vijgenboom zullen hun vermogen geven.

Jeremia 33:6  Zie, Ik zal haar de gezondheid en de genezing doen rijzen, en

zal henlieden genezen, en zal hun openbaren overvloed van vrede en

waarheid.

Jesaja 7:22  En het zal geschieden, dat hij vanwege de veelheid der melk, die

zij geven zullen, boter zal eten; ja, een ieder, die overgebleven zal zijn in het

midden des lands, die zal boter en honig eten.

In het boekje van Joan en Mary Henschel ‘De Komende Gouden Eeuw’ is

meer te lezen over de geldloze samenleving. Op de website van Silvia

Videler (Boinnk) 24-1-2012 een artikel: Waar is ons Nederlands goud?

Slechts 10% van ons goud zou in ons eigen land zijn. 
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Twee Jezus-kinderen

Het gaat in de evangeliën om twee Jezus-kinderen, één Messias-Koning

volgens Lucas, en één Messias-Priester volgens Mattheus. Het wijst naar

de komst van een mens, die op 30 jarige leeftijd de hoogste kosmische

geest (de zonnegeest) in zich zal opnemen, dat is de geest van puur liefde.

Die kracht of energie is zó groot, dat het bijna onbegrijpelijk is dat een

mens die kan dragen. Alleen

Mattheus en Lucas vertellen een

geboorteverhaal. De christelijke

kerk heeft deze twee mythische

verhalen tot één gesmeed alsof het

zou gaan om een historisch

verslag. Daar ontbreekt wel het

een en ander aan. Het gaat ook niet

alleen over twee Jezus-kinderen,

maar ook over twee Maria’s. De

Maria als Moedermaagd, koningin

der aardse wijsheid, en de andere

Maria Magdalena, als moeder-

apostel van de hemelse liefde.

Leonardo kende het geheim van de

twee Jezuskinderen. Hij heeft dat

voortreffelijk uitgebeeld op zijn schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’.  In de

profeet Zacharia staat het ook te lezen dat er een koninklijke Messias zal

komen, én een priesterlijke Messias, die zich offert ten bate voor zijn volk.

De vroege kerkvaders hebben het nog wel geweten dat de perfecte Jezus

zou komen uit twee verlichtte mensen, namelijk wanneer die twee tot één

zouden zijn geworden in de persoon van Zerubbabel in de eindtijd. In de

profeet Zacharia hoofdstuk 6 kunnen wij daar van lezen. 

Deze ‘heilige kennis’ is tijdens de 4e eeuw verboden

verklaard. Vandaar dat er voor de lezers van het Mattheus

evangelie en Lucas evangelie zoveel tegenspraken oprijzen.

Om er enkele te noemen: de twee verschillende stambomen.

Rondom het geopende graf zijn de ene keer wel engelen, de

andere keer niet, etc.  

Volgens de christelijke kerk werd het Lukas-kind op 25

december geboren en het Mattheus-kind op 6 januari,
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Sirius = Hondster

waartussen 12 ‘heilige’ nachten liggen.  Wijst dit tevens naar de tweeling-

oprichters van Rome? Remus en Romulus. Wie er meer over wil weten,

kan het boek van Hans Stolp aanschaffen en lezen. 

Sirius 

Sinds oude tijden is Sirius omgeven door een mysterieuze sluier. De

mensheid schijnt echter een heel oude verbinding te hebben met deze

schitterende ster aan het firmament.  Alle oude samenlevingen kenden en

noemde deze ster bij name, als ster waar het oog als vanzelf naar toe trekt. 

Onze huidige zon schenkt ons

levens-energie, dat is de warmte

en straling, het leven voor de

fysieke wereld. De zon is niet

statisch, onwijzigbaar, maar

dynamisch, en wijzigt haar

energie-leveranties cyclisch in

een opgaande en afgaande lijn (mounder maximum

en mounder minimum om de 11 jaar). Onze zon

zorgt voor de instandhouding van het fysieke leven,

terwijl Sirius gezien wordt, als ster die wel 20x helderder en energierijker

is dan onze zon, als bron voor geestelijke verlichting.   

Wij zien dat uitgebeeld in het symbool hier midden boven, de cirkel, met

daarin de driehoek waarin het Alziend Oog van RA, en daaromheen 12

(dus 12 rond 1, zoals 12 discipelen rondom Jezus) bundels van drie stralen,

dat zijn er 36 totaal (dat is de basishoek van het pentagram).

Aan Sirius zal nog een aparte brochure worden gewijd, daar het in dit

verband teveel ruimte vergt. Daarin zal het gaan over het ‘kruisigen’ van de

zon, en wat daarvan de gevolgen zijn voor de wereld. 

http://omegafoundation.siriuscomputing.net/33.htm
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Het Laatste Avondmaal

Zoals reeds eerder gezegd betreft de afbeelding van het schilderij van

Leonardo da Vinci niet het Pascha, maar een vóórmaaltijd, voorafgaand

aan het Pascha. Het Pascha was voor de christelijke kerk een zeer heet

hangijzer. In Nicea werd tijdens het eerste concilie het conflict beslecht

tussen Joden die Pesach vierden op de Bijbelse datum, en christenen die

Pasen vierden op een andere datum. Het concilie besloot om de Bijbelse

datum te verlaten uit afkeer tegen de Joden, om Pasen te vieren op de 1e

zondag na de 1e volle maan na lentepunt. Men koos een datum welke nooit

zou samenvallen met de datum van Pesach. Goed beschouwt moeten alle

christenen hiervan wel schrikken, om terstond deze manipulatie van Nicea

los te laten en terug te keren tot de oorspronkelijke datum van Pesach 14

Nisan. Het concilie meende het beter te weten dan de Goddelijke

voorschriften, net als Jerobeam die ook feesten uit zijn eigen hart bedacht

en invoerde. Verder heeft het

kerke l i j ke  Pasen  en  de

gebeur t en i s s e n  e r o mheen

gezorgd voor veel misverstand.

In Exodus 12:5 staat dat het

zogenoemde Paas-offerbeest niet

per se een schaap hoefde te zijn.

Het mocht ook een geitje zijn, of

zelfs een koeien-kalfje. Het

Hebreeuwse sèh wijst naar een stuk kleinvee.  Het geslachte dier werd

gebraden en gegeten, en het overblijfsel werd verbrand.  De christelijke

kerk heeft het paaslam op Jezus laten wijzen. De vraag is echter of Jezus

ook gebraden en opgegeten werd, en dat de restafval van hem werd

verbrand? Het grote misverstand der christelijke kerk berust op het feit dat

paaslammeren niet bestemd waren om erdoor verzoening te bewerken.

Paaslammeren wijzen dan ook niet naar Jezus wat betreft verzoening. Het

bloed van het Paas-offerbeest diende niet ter verzoening, maar was om de

doodsmachten van Egypte een halt toe te roepen. Het bloed zelf verzoende

niets, dat kan ook niet, aangezien bloed zodra het buiten een lichaam komt

stolt en deswege onrein is. Wanneer Jezus met zijn bloed voor onze

zondeschuld bij God zou hebben betaald, zou God niets meer aan ons

hebben te vergeven. God kan alleen zonden vergeven die nog open staan!

Zondevergeving berust dan ook op geheel ándere gronden dan op

bloedstorting, namelijk op grond van Gods barmhartigheid bij berouw
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Het logo van de

NAVO

onzerzijds. Zie brochures 387, 477, 503, 553, 561 en 582.  Dierlijke offers

dienden slechts om de zonden die in onwetendheid begaan waren weg te

nemen. En dan is het nog maar de vraag of dierlijke offers wel naar de

wens en wil van God waren.

Bewuste zonden kunnen door geen enkel offer als plaatsvervanging worden

weggenomen. Alleen de mens zelf kan zijn zonden belijden, waarna ze

door God worden bedekt. De zin van een offer zal de levensfunctie moeten

dienen, en dat doet het niet wanneer het dier wordt gedood, aangezien

doding een vernietiging van het leven is. Vandaar dat bij dierenoffers grote

vraagtekens moeten worden gezet.  In Ezechiël 18 lezen wij dat overdracht

van zonden onmogelijk is! Wij dienen Nicea los te laten en tot de Wet en

de Getuigenis van JHWH terug te keren! De christelijke kerk heeft

eeuwenlang de tijd gehad om op het heilloze besluit van Nicea terug te

komen, maar heeft dat niet gedaan. Wijzelf kunnen (moeten) dat besluit

wél nemen! 

Betekenis van het schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’

Er ging een vóórmaaltijd vooraf aan het Pascha, en dát zien we afgebeeld

op het schilderij van Leonardo da Vinci ‘Het Laatste Avondmaal’. Het

Pascha wijst naar de Uittocht of

Exodus van Israël uit Egypte. Wat op

dit schilderij de verborgen betekenis

is, is reeds in deel 1 uiteengezet,

namelijk dat de vóórmaaltijd én het

Pascha wijzen naar de komende grote

gebeurtenis in het universum, het

Galactische Kruis op 21-12-2012. In

andere brochures op onze website

www.pentahof.nl is daar ook al aandacht aan besteed.

Het komende Galactische Kruis wijst naar de

‘kruisiging’ van onze zon en aarde, en wat daarmee

gepaard gaat aan crisis, waaruit een nieuwe christos-

energie vrijkomt voor de overlevenden van het

vrouwenzaad. De illuminati weten hiervan, wat

duidelijk blijkt uit hun symbolen, zie o.a. het logo van de

NAVO en CIA, een zon waarin een kruis is afgebeeld.

Het gaat in deze om het vierkant maken van de cirkel,

hoe het statische (vierkant) omgevormd gaat worden tot
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 Het Vaticaan weet ervan dat het om het DNA en de

verlichting van het 3e oog gaat. 

het dynamische (cirkel). Wij bezitten een fysiek bestaan, met een aanleg

voor een geestelijk bestaan. Daartoe is een metamorfose noodzakelijk, die

tot stand komt door een crisis, waardoor wij tot nadenken komen,

bewustwording en berouw. Het vierkante of fysieke is nooit in algehele

overeenkomst te brengen met het ronde of geestelijke. 

De pijnappelklier in ons wordt

wel het ‘derde oog’ genoemd,

wat het orgaan is om ons om te

vormen tot geestesmensen, tot

een christos-gezalfde.  Dan zien

we wie wij als mens zijn, nl.. net

als een rups een vraatzuchtig

wezen, en wat wij kunnen worden

na metamorfose, namelijk een

schitterende vlinder. De energie

die daartoe nodig is komt vanuit

de kosmos, maar kan ook

kunstmatig worden opgewekt. Op

high-tech niveau wordt dat uitgetest te CERN en Fermilab. Zij willen deze

kosmische energie ons onthouden, om er

zelf gebruik van te maken. Hun soort of

ras stamt van de Anunnaki gevallen

engelen, waarvan Nachash, Kaïn en Ezau

als ‘slangenzaad’ afstammen. Zij blijken

niet ontvankelijk te zijn in hun DNA en

bloed voor de natuurlijke kosmische

energie die onze Schepper voor Zijn

vrouwenzaadlijn in petto heeft. Die energie

wordt opgewekt tijdens het komende

Galactische Kruis. 

In de afbeeldingen op hun traceboards en

in de loge’s en tempels zijn de vloeren

voorzien van een vierkant mozaïek, wat

wijst naar het statische, wat omgevormd

moet worden tot het dynamische, het geestelijke ter verlichting. Hun

bloedlijn dient van een aangepaste kunstmatige energie te worden

voorzien, zoals de Anunnaki’s zich met witgoudpoeder (ormus) voeden. De
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De vloeren van de loge’s

als vortex voor de

christos-energie

De Fleur de Lis

Graancirkel van Da Vinci’s schilderij, het

vierkant maken van de cirkel

zogenaamde ‘blauw-bloedlijnen’ stammen van de

Anunnaki/Nefilim af, als daar zijn de

Merovingers, die de Fleur de Lis als symbool hebben.

Wanneer men een negatief over het schilderij van

‘Het Laatste Avondmaal’ legt, dan ontstaat erin

het midden een grote Fleur de Lis. Dat is het

symbool van de phallus en vagina, dus van de

bloedlijn van het zogenaamde ‘slangenzaad’ uit

Genesis 3:15. 

De opwekking van de nieuwe levenskracht

of christos-energie tijdens het komende

Galactische Kruis, wanneer ons

zonnestelsel de Melkweg kruist, zal de

zegen  o f  ‘me lk-ove rvloed’  d e

overgeblevenen van het vrouwenzaad ten deel vallen. De afbeeldingen van

de Egyptische godin Nut wijzen hierop. Zij voedt als hemelgodin de

mensheid. De Amerikaanse vlag met 50 sterren wijst hierheen. Het gaat

echter alleen om het ware vrouwenzaad, in de lijn van Abraham, Izaak,

Jakob en de 12 stammen Israëls, rondom de éne ware God JHWH.  De

uittocht en het Pascha wijzen erop dat het christendom als ‘Israël in het

Westen’ wederom uit het ‘geestelijk Egypte’ dient te worden uitgeleid

tijdens het komende Galactische Kruis.  Immers, het christendom met al

haar doctrines en vertoon berust op de magie uit het oude Egypte.
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Een piramide voor Jezus, met

bovenin een oog, en een rode

vogel. Bovenin de top een

zonneschijf.

In het wáre Israël -er bestaat ook een pseudo-Israël, wat in werkelijkheid

afkomstig is van Kaïn en Ezau, die de moderne zionistenstaat vormden-

ligt een verborgen kern tot herstel, tot metamorfose of wedergeboorte, die

tot stand zal komen tijdens de kruisiging van de zon en aarde. Dat gaat

gepaard met duisternis, aardbeving en crisis, zoals tijdens de kruisiging van

Jezus, in het verhaal beschreven wordt. Het gaat door de vuurproef heen,

zoals in Maleachi 4 staat geschreven,

waarna de genezing komt, om als

overblijfsel van Israël de vernieuwde aarde

te beërven, het land van melk en honing.

Dat ware Israël der twaalf stammen in de

verstrooiing woont momenteel overwegend

in de kustlanden van Noord-West Europa,

en is gelijk aan de oude blinde Izaak. Wij

worden ook wel aangeduid als de Angel-

Saksen. Dat wijst deels naar Izaak, maar

ook naar de gevallen engelen, die te midden

van ons wonen, naar het zizanion-zaad, het onkruid te midden van de

tarwe. Izaak is blind en heeft er geen erg in dat hij om de tuin geleid is door

de Edom- en Kaïn-volkeren. Het eten van Ezau smaakt hem nog goed,

hoewel hij van dat menu doodziek wordt. De voedsel en medicijnen-
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industrie in momenteel in handen van de Edomieten, die ons vergiftigen en

ziek maken. Via de blinde Izaak -te zien in de religieuze kerken- wordt

voor Ezau gebeden en gecollecteerd. Edom lacht zich een bult, en prijst

zich gelukkig in zijn gespeelde rol van Jakob/Juda. Van een ‘wakkere

Israëliet’ het volgende citaat vanaf internet:   "De Jezuïeten hebben niets van

doen met Jezus, maar alles met Isis, Horus en Seth. Indien iemand dat per ongeluk

mis had begrepen, dan is dat……euh…gewoon misbegrepen. Het zijn de strijders

van Amon-Ra en de beschermers van de geheimen van, onder meer, de koninklijke

bloedlijnen. Omdat men wil vermijden dat de kudde aan de weet zou komen wie

“de heersers bij de gratie gods” in werkelijkheid zijn. Men (de elite) vind er meer

voordeel bij dat de kudde Amon-Ra aanbidt als god, dan deze weg te sturen, of

terug te judassen naar zijn eigen planeet".

Zie ook van David Icke de volgende video:
http://www.davidicke.com/headlines/63363-david-icke-the-bloodthirsty-

bloodline

De illuminati, vrijmetselaren, zionisten, etc.  zijn gelieerd met de

kabbalisten. Hun symboliek, getallenleer, afbeeldingen en logo’s spreken

boekdelen. Ook Leonardo da Vinci behoorde tot de hunnen, tot de Priori de

Sion. De getallen 9, 11, 111 en 11:11 (is de zonne-cyclus), 666, 1776, 777,

en anderen worden door hen gebruikt in de uitvoering van hun program wat

tot de Nieuwe Wereld Orde moet leiden.  Hun kennis van het Galactische

Kruis op 21-12-2012 wordt niet onder stoelen of banken gehouden.

Leonardo heeft dat vastgelegd op de muur van een klooster in Milaan,

waarin de vier jaargetijden zichtbaar zijn, met in het midden de zon.

Het getal vier, het statische of het vierkant, zien we terug in het logo van

Fermilab , en in het zogenaamde christelijke kruis. Het gaat om de sleutel

der kennis, de opening van het 3e oog, de verlichting met de heilige Geest,

en wat de illuminati imiteren. Dit bedrog zal zich in de eindtijd culmineren,
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Fermilab’s WIlson Gebouw in Kruisvorm, 7

kruis-segmenten,

http://history.fnal.gov/GoldenBooks/gb_

wilson2.html

Samenwerking tussen

vierkant en rond

zal z’n top bereiken, om de wereld in de crisis te dompelen, waaruit een

overblijfsel van het ware zaad zal ontwaken ten leven.

De sleutels om de geestelijke

kennis der mensen te openen (hun

derde oog) zijn door de illuminati

en kerkelijke clerus eeuwenlang

verborgen gehouden, hoewel hun

symboliek ervan getuigt dat zijzelf

die kennis in huis hadden. Het wapen/logo van het Vaticaan bestaat uit

twee sleutels, waarin een kruis is aangebracht, wat naar het Galactische

Kruis wijst. Het gaat om de christos-energie, die afgebeeld is in de

goudkleurige sleutel, en de zilveren sleutel wijst op het geheim van onze

werkelijke afkomst van Sirius. De twee sleutels wijzen naar de dualiteit in

ons bestaan, naar de twee keuzemogelijkheden die een mens heeft,

namelijk òf te kiezen voor de brede weg, materialisme wat tot het verderf

leidt, en òf te kiezen voor de smalle weg die ten leven leidt. Dat leven
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De plattegrond van het Vaticaan heeft de vorm

van een dynamo, een elektrische energie-

opwekker. 

wordt voorgesteld door de hemel, want dáár komt de energie vandaan tot

geestelijke verlichting, om daarmee als nieuwe mensen het paradijs op

aarde te vestigen, dat is het Rijk

Gods op de nieuwe aarde.   

Veel oude culturen zeggen ons dat de mensheid van Orion afkomstig is, en

de Anunnaki’s van Sirius. Het symbool dat men oudtijds gebruikte voor

Orion was een schildpad. Een schildpad heeft een patroon op zijn rugschild

getekend, als een soort magisch vierkant. Wanneer deze twee samengaan

ontstaat er een vortex, een spiraal, een tornado of windhoos, waarbij in het

centrum zich een oog vormt, waarin het volkomen stil is. Het universum

bestaat uit een structuur die plotseling een grote escalatie of gebeurtenis te

zien geeft wanneer er een transformatie komt. Op zich is er nooit van chaos

sprake in het Goddelijke scheppingswerk, hoewel iets voor ons een chaos

kan lijken. God schept geen chaos, maar een verval in het geschapene gaat

voor ons op een chaos lijken. Nu zal tijdens het komende Galactische Kruis
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De zogenaamde ‘Shift of the Ages’

zoals op het Amerikaanse Grootzegel

afgebeeld in de Feniks, die uit haar

eigen as herrijst, wat wijst op het

Galactische Kruis

het cirkelvormige het opnemen tegen het vierkante, wat de hoogste vorm

van energie zal opwekken, nl.. de energie van liefde en heelheid, ter

verlichting van ons derde oog. Dat zorgt voor een volkomen rust, stilte,

vrede die het verstand te boven gaat, net zo als het oog in de orkaan.     

De blindheid van de mensheid, zoals Izaak

en Israël als Knecht van JHWH, zie Jesaja

42:19, zal verdwijnen door de druk (het

vierkante, crisis) die komt, wat angst zal

veroorzaken, waaruit elk ego zichzelf zal

zoeken te redden. De ik-gerichtheid zal alle

anderen laten stikken: Ikke, ikke en de rest

kan stikke!. Dit zal in het verloop van 2012

een bizarre aanblik geven, wanneer er

verschillende crisis-situaties op de mensheid

worden losgelaten. Dan bestaan er voor de

mensen slechts twee mogelijkheden om eruit

te raken. De ene mogelijkheid is om tot zelfovergave te komen, waardoor

men tot een hoger niveau van bewustzijn overgaat. Hiertoe zal uit het ware

Israël ongeveer eenderde in staat zijn, volgens de profeet Zacharia 13:8-9.

De andere mogelijkheid, waarvoor 2/3e der Israëlieten zal kiezen, is de

nederwaartse spiraal van de vortex, de weg ten verderf, naar omlaag, om in

ellende te sterven. De keus is aan ons om zich erop voor te bereiden! 

Zacharia 13:8  En het zal geschieden in het ganse land, spreekt JHWH, de

twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het

derde deel zal daarin overblijven.
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9  En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk

men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het

zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is

Mijn volk; en het zal zeggen: JHWH is mijn God.

            Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.
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Naschrift:   De verborgen hand

Er zijn op het schilderij "Het Laatste Avondmaal’ 25 handen zichtbaar van

de 13 personen. Eén hand is verborgen, ‘the hidden hand’.

 De vrijmetselaren en illuminati werken met de symboliek van ‘de

verborgen hand’, zie afbeeldingen.

http://truedemocracyparty.net/2012/02/rothschild-hidden-hand-historie/
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http://curezone.com/forums/am.asp?i=1468826

http://www.antraeus.co.uk/hiddenhand.htm

Wie het illuminati ritueel van de 12 rondom 1 wil zien, zie onderstaande

video:


