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Inleiding
De grote krediet beoordelingsbureaus op aarde hanteren een kredietstatus,
die men met de eerste letters van het alfabet aangeeft. Landen met een hoge
kredietwaardigheid krijgen de Triple A-status, dus AAA. Landen die er
slechter voor staan krijgen AA of A, en zelfs BBB, BB en B.

Nederland heeft in elk geval de Triple-A-status, en daar kunnen wij wat
mee. Of het op toeval berust, of dat een onzichtbare Hogere Hand het zo
heeft bestuurd, weten wij niet, maar ons kleine landje heeft een aantal grote
steden waarvan de namen met een A beginnen. Opmerkelijk daarbij is,
wanneer wij deze steden door middel van lijnen met elkaar verbinden, er
geometrische figuren ontstaan. Nog opmerkelijker is dat er een centrale as
in ons land ontstaat wanneer wij de lijn van Amsterdam -als hoofdstadtrekken naar Amersfoort en vandaar naar Arnhem. Het meest opmerkelijke
hierbij is, wanneer wij deze lijn bekijken en vergelijken met de kaart van
Gizeh, dat de drie grote piramides in eenzelfde uitlijning staan. De drie
grote piramiden te Gizeh vertonen op hun beurt weer grote overeenkomst
met de middelste drie sterren van het sterrenbeeld Orion. Het meest
frappante is, wanneer wij in het midden van ons land -dus de Veluwe- de
steden Amersfoort, Apeldoorn en Arnhem met elkaar door middel van
lijnen verbinden, er een deel van het pentagram ontstaat. Het pentagram
maakt aldus het hart uit van ons land. Er omheen vormt zich het lichaam,
of zo men wil de kosmische vlinder van het sterrenbeeld Orion.
Zo Boven, zo Beneden, is de spreuk der ouden, en het lijkt er inderdaad op
dat die overeenkomsten er metterdaad zijn. Er zijn zelfs overeenkomsten
met Egypte en Nederland. In Egypte mondt de Nijl uit in de Middellandse
Zee als een delta, en in ons land mondt de Rijn (Eridanus of Jordaan) uit in
de Noordzee, eveneens als een delta. Verbazingwekkend is vervolgens dat
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de kaart van Gizeh weer overeenkomst vertoont met een plaats op de
planeet Mars, zie afbeelding:

Een bijkomstigheid,
het vermelden waard, is
dat het kapsel van
koningin Beatrix altijd
overeenkomst vertoont
met die van de Sfinx.
Heeft zij iets met de
Sfinx? Het koningshuis
heeft een AA-status
voor hun wagenpark.

http://www.gizamap.com/index.php/news/read/91/temple-mastaba-of-hepta

http://thedutchperspective.blogspot.com/2008_04_01_archive.html
Het pentagram heeft een Pent-alfa-status, dat zijn 5 A’s, die het pentagram
vormen.
Tenslotte wordt in de Bijbel ook
melding gemaakt van JHWH, die de
Alfa en de Omega is, het Begin en het
Einde. Dat wijst naar de Heelheid,
Volmaaktheid.
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racht/

De wereld is bolvormig, eromheen en erin bevinden zich
elektromagnetische krachtlijnen, leylijnen, die de vorm hebben van een
Dodecaëder, een Pentakubus. De wereld is wat betreft werelddelen
verdeeld in 5 continenten. Van die 5 werelddelen dragen er vier namen die
met een A beginnen, namelijk Amerika (Noord-), Amerika (Zuid-), Afrika,
Australië, Azië. Alleen Europa begint niet met een A. Verder worden de
Noordpool en Zuidpool aangeduid als Arctica en Antarctica.

Amsterdam als hoofdstad van Nederland. De nieuwjaarsviering 2004 werd
‘Amsterdam Experience’ genoemd. Op de Dam in Amsterdam staat een
obelisk, het symbool van de mannelijke phallus. Het wordt gezien als
monument voor de gevallen soldaten. De werkelijke betekenis hiervan is,
dat de ‘slangencult’ de oorlogen veroorzaakt, want deze cult leeft van dood
en verderf. Samen met de Hexagon/hexagram (Davidster) is de symboliek
van de slangecult compleet. Tijdens oudejaarsavond werden grote digitale
schermen getoond, waarop het accent werd gelegd dat men in Amsterdam
pas een persoon is, namelijk I Am - Ster-dam = Ik ben een sterre-man.
Het wapen van Amsterdam is driemaal X, dus XXX, dat heeft de Romeinse
cijferwaarde van 10 + 10 + 10 = 30. Wijst Amsterdam naar de oerkracht,
Atum, Atoom? De Orion = Oer-ahn, dat is de oude van dagen, de
oerkracht, de energie die onvernietigbaar is, maar zelf wel alles kan
vernietigen. http://hetuurvandewaarheid.info/2011/06/24/matthew-delooze-12-nlmoet-oude-kennis-worden-vergeten-en-nooit-meer-onder-de-aandacht-worden-geb

Deze slangencult in ons land is een
wereldwijd vertakt netwerk van
reptilians. Het is de onreine geest,
zoals deze is beschreven in de
profeet Zacharia 13:2. Waarom zitten
juist deze reptilians hier, en wat
hebben zij met Orion, Gizeh en
Mars?
De mensheid wordt
momenteel gedomineerd door een

De lijn Amsterdam - Amersfoort buigt iets af naar Arnmen. Driemaal AAA, zoals de
middelste 3 sterren van Orion

kleine groep elitairen, de illuminati. Zij vormen de slangencultus, met
allerlei rituelen. Presidenten als John Kennedy die niet met hen
meewerkten krijgen de kogel. Leden van de slangencult roofden in Irak
tijdens de laatste oorlog de oude kunstschatten uit de musea. Zij gebruiken
in hun rituelen deze oude voorwerpen (artifacten). Eén van hun rituelen
draagt de naam: ‘Return of the Skekinah’. Zij zien zichzelf als het ‘zout
der aarde’, vandaar dat ze in Saltlake-city veel tempels hebben.
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Orion als kano
Orion over Nederland, de as 3xAAA,
plus Aken, Antwerpen, Leeuwarden,
Assen en Almelo

De Lijn Amsterdam - Arnhem, met lijnen naar Antwerkpen beneden en Assen boven,
geven het beeld van een kano, 5 x A = AAAAA

De kano vertoont overeenkomst met het Ichthus-teken, het vissymbool.
Nederland is een vissersland. De vis kan onder water ademhalen, wat een
ánder bestaan vormt dan het onze. Volgens onze ouden kan onze ‘ziel’ ook
aldaar leven, om eens te ontsnappen naar een geestes bestaan. Het ging hun
om de bevrijding van het aardse. Men projecteerde -net zoals in Egyptealles naar een hiernamaals, naar een hemelleven. Ook in ons waterlandje
leeft deze kano-gedachte sterk onder christenen en niet-christenen.

De Veluwe als ‘hart’ van Nederland. Drie grote steden met een A: Amersfoort,
Apeldoorn en Arnhem, met elkaar verbonden leveren een deel van het pentagram,
met Harderwijk en Kesteren vormt dit het pentagram, met KootwijkerbroekHarskamp in het centrum
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No. 624

9

De Nederlandse Triple AAA-status

No. 624

De terugkeer van de koning
De Illuminati verwachten de terugkeer van de koning naar aanleiding van
de gegevens die in de maten van de Grote Piramide zijn aangegeven.
Volgens de zogenoemde ‘Christus-hoek’ zal de komende Prins verschijnen
op 20 september 2017. Dus hebben we nog even de tijd. Er wordt gedacht
dat deze prins niemand anders is dan Willem-Alexander, wiens opa de
oprichter van de machtige Bilderbergclub was. Zijn moeder is de huidige
koningin mevrouw von Ambsberg-Biesterfeld, die de Bilderbergconferenties bijwoont en ingewijd is in de Malthezer/Johanniterorde.
Willem-Alexander is reeds ingewijd in de Tibet, en gehuwd op 22-2-2002.
Ons koningshuis en de andere West-Europese royals beweren van koning
David af te stammen. Dat is onjuist, daar zij afstammen van de

Merovingers. Dat JHWH Zelf een koning uit de echte Davidslijn die nog
ondergronds en verborgen is, voor ons apart heeft bewaard, zoals de kleine
Joas voor Athalia, zal een grote verrassing zijn.
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Het ligt in het plan der illuminati om in
een soortgelijke Tempel van Salomo in
Manhatten het koninkrijk van het
Watermantijdperk in te luiden voor hun
god Lucifer, de Morgenster. De aardse
tempels en religies zijn allen gebaseerd op
astrologie. Ze zijn allen te herleiden tot de
oude zonne-cultus, inclusief het
christendom. De zon/vader en de
maan/moeder en hun zoon David/Horus is
hun afsplitsing. David wijst op divide, dat
is afsplitsing. De zoon van David is
Salomon, die weer één is met de zon, SolO-mon = Zon én maan. De illuminati
willen de resterende mensheid algeheel controleren via het getal 528 Hertz.
Die frequentie moet de aarde en mensheid reinigen van alle kwaad, om van
de mensen zombies te maken. Zij denken
42 maanden nodig te hebben om de aarde
geheel te zuiveren, dat is drie-en-half jaar.
De 528 Hertz is voor hen als levend water,
gebaseerd op de kennis van de Japanse dr.
Emoto. Op 21 juni 2009 werd door de
khazaar Leo Horowitz het levendwater
concert gehouden met een wereldwijde
gebedsdag.
Wanneer wij daarbij 42
maanden optellen komen we uit op 21-12http://nederland-bananen-monarch
2012. In Daniël wordt deze periode
ie.weebly.com/index.html
aangegeven als reinigingsperiode van het
heiligdom, door water en vuur, dat is door zon en maan. Daarna wordt
volgens de illuminati de wereld met liefde vervuld, dat is Luciferiaanse
liefde, de totale controle van de slaven.
De échte koning uit David zal er komen, u kunt op onze websities de
volgende brochures eropna lezen: 325, 428, 436, 460, 470, 509, 551, 580
en 568. www.pentahof.nl
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Egypte
Wanneer er in Egypte een tempel of gewijd bouwwerk werd gebouwd,
bepaalde men vooraf waar de aard-energielijnen liepen, en hoe het
landschap in overeenstemming was met de kosmos, ‘zo Boven zo
Beneden’. Wanneer men zover was dat de plattegrond uitgezet werd, was
de farao als ‘god’ de aangewezen persoon om de plattegrond te cirkelen.
Met behulp van een andere persoon (de godin Seshat), die de koordspanner
werd genoemd, werden cirkels in het zand getrokken. Daartoe had de farao
een stok in zijn hand, die in het centrum van het grondplan in de grond
werd geplaatst, en de koordspanner had een andere stok in de hand,
waarmee het koord dat tussen de twee stokken was gespannen strak werd
gehouden. De koordspanner liep met zijn/haar stok
met het strak gespannen koord eromheen in het
rond, waarbij hij in de aarde een cirkel trok.
Vervolgens nam de farao zijn stok uit de grond en
plaatste deze op de zo pas getrokken cirkel, waarna
de koordspanner opnieuw een cirkel trok. Deze
procedure volgde men aanvankelijk 6 keer uit, en
daarna nog een aantal keren, zodat de levensbloem
ontstond.
Tijdens solstities op 21 maart en 21 december
werden de stokken genomen en het koord, om er
ook de hoeken mee te bepalen en uit te lijnen waar
en hoe het bouwwerk zou verrijzen. De oude
Egyptische architecten gebruikten twee speciale
gereedschappen, nl.. de merkhet, dat was een
instrument voor kennis, zo iets als een astrolobe, én
een bay, dat is een soort kijk-gereedschap dat
gemaakt was van de centrale rib van een palmblad.
Op deze wijze kon men tempels, piramiden en
gebouwen heel nauwkeurig uitlijnen op de
windstreken, zonne-opkomst, sterren, planeten, etc.
Aan de godin Seshet, de zus en vrouw van Thoth, wordt het uitmeten of
cirkelen toegeschreven, daar zij geldt als de patrones van de architectuur en
meetkunde. De godin Seshet heeft een staak met een stervormig blad op
haar hoofd, bestaande uit zeven punten. Het is het hennepblad, cannabis. In
het midden van het blad is soms een vijfpuntige ster afgebeeld. Het
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pentragram staat symbool voor haar kennis van
vergevorderde mathematica en geometrie. Zij
hanteert ook het paslood.
Seshet, Sekhmet, Sesheta, is afgebeeld in de tempels
van Karnak en Luxor. Haar impact en verschijning is
na elke 25,920 jaren, de Grote Jaarcirkel.
Ze wordt geassocieerd met de godin Hathor. Het
woord ‘sesheta’ betekent zoveel als verborgen zaken,
geheimen, mysteries, zodat de farao door middel van
de hulp van de godin Seshet inzicht verkreeg in de
mysteries. Het vrijheidsbeeld in New York is een
symbool van Isis, maar draagt een kroon met 7
punten, net als Seshet.
Het karakter van de godin maakt bijnamen zoals
'heerseres van de plattegronden en schriften'
duidelijk. Als procureur van de schrijf- en rekenkunst
noteerde Sesjat bij de kroning de regeringsjaren en de jubilea van de
heerser. Bovendien speelde ze vanaf de vroegste tijd een grote rol in het
ritueel van de tempelstichting en wel bij het bepalen van de plattegrond van
de tempel.
Volgens dr. Ossama Al Saadwi is Sekmet niemand anders dan de koningin
van Scheba, die Salomo bezocht. Salomo was volgens Ossama een groot
koning en profeet in Egypte, die met de koningin van Scheba was gehuwd,
naar de oude AE-tabletten. Dit verdient een nader onderzoek.

Merkhet is een paslood

Een bay of kwadrant
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http://www.secretsinplainsight.com/2011/09/22/stretching-the-cord/
Op bovenstaande website is te zien wat de illuminati in New York
klaarmaakten. De dobbelstenen zullen ons de verborgen wijsheid der
illuminati bekendmaken, zie de bovenstaande afbeeldingen.
Horizontaal zien wij in één vierkant 3 cirkels naast elkaar en weer 3 eronder,
in totaal 6 cirkels, en ernaast eenzelfde afbeelding. Deze twee dobbelstenen
vertellen ons dat het Galactische kruis plaatsvindt op 21-12-2012. Er zijn in
totaal 12 cirkels. Het gaat om het getal 12. De rechtse afbeelding bevat twee
aanzichten waarin de cirkels of ogen verticaal zijn opgesteld, wat de getallen
11 : 11 te zien geeft.
33 en 3 x 3 = 9 en het getal 11, dan hebben we 9/11,
http://www.secretsinplainsight.com/2011/08/31/freedom-tower/

Twee twintowers
tridents in het 9/11museum Ground Zero

De plattegrond waar de twee WTC-torens stonden is omgevormd tot een
monument, waar er in het midden 2 ogen te zien zijn, zoals op de twee
dobbelstenen. Ook het grondplan van Gizeh met de grote Piramide vertoont
ditzelfde beeld.

Ground Zero
Iedereen denkt hierbij spontaan aan de plaats waar WTC-torens één en twee
stonden. De definitie van ground zero voor 9/11 was: het punt boven of
onder het centrum van een explosie van een atoom- of waterstofbom. Dit
interview met een voormalig nucleair expert van het Russische leger onthult
een theorie die aantoont dat er een verband zou kunnen zijn en dat nucleaire
ondergrondse explosies (mede) verklaren waarom de twee torens bijna
volledig tot stof en as herleid werden.
http://www.youtube.com/watch?v=eAV_BUQoGBw
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Slangencult
De nieuwe Freedom-tower die in de plaats van de WTC-torens is gekomen,
vertoont bovenin de ogen van een slang, een reptiel. Volgens de illuminati
wijzen de twee pilaren Jakin en Boaz
naar het gegeven dat God androgeen
zou zijn. Jakin betekent zoveel als de
kracht waarmee God Zijn huis opricht,
en Boaz wijst naar de heerlijkheid van
de mentale en spirituele verlichting.
Het betreft hier echter de god van de
illuminati, dat is Lucifer. Zijn
androgene natuur werd symbolisch
vernietigd en omgevormd, door middel
van de verpulvering van de twee WTC-torens, en uit de as verrees de ene
Freedom Tower, waar in de top de slangenogen prijken. De slang wijst naar
electra. Wij zien de twee slangen veelvuldig in gebruik, o.a. bij de staf van
Hermes, bij Asklepios, bij Osiris, etc. De wtc-torens vormden het centrum
van de wereldhandel via geld. De geldboom verschaft geld door middel van
kennis die op bedrog berust. Geld is gebakken lucht. Dat systeem is men
bezig te verpulferen, om uit de as één nieuw systeem te doen ontstaan, wat
wijst naar de Freedomtower, vrijheid door middel van slavernij. Het gaat
hierbij om de slang, om electra, het digitale geld, 666. Ook dat zal falen.
JHWH heeft een totaal ánder systeem van volkomen vrijheid!
De Jakobssteen
De hoeksteen heet in het Hebreeuws pinnah, daarvan is het woord penta
afgeleid, aangezien bij een piramide de 5e steen de hoeksteen is. Een pen om
mee te schrijven doet men met z’n hand, een hand bezit normaal 5 vingers.
De Jakobssteen werd door Jeremia en de koningsdochter Tamar Tephi naar
Ierland gebracht en vandaar naar Engeland. In Engeland noemt men de
Jakobssteen ‘The Stone of Destiny’, ook wel ‘Stone of Scone’ en ‘Jacobs
Pillar’. Het zou gaan om de steen waarop Jakob sliep en in zijn droom de
hemelladder zag, en die plaats Bethel noemde. Bethel of Beet-El betekent:
De Poort naar de hemel. Nabij Bethel ligt het plaatsje Silo, waar de misjkán
(tabernakel) van JHWH ongeveer 350 jaar heeft gestaan. Om die reden was
Silo destijds de navel der aarde, en niet Jeruzalem. Jakob verbaasde zich en
zag in dat de steen waarop hij lag een heel bijzondere steen was.
Het moet bij deze steen om een zogenaamde ‘sterrenpoort’ gaan.
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Zie Genesis 28:17. In het Egyptisch betekent het woord seba een poort, een
sterrenpoort. De plaats Ber-seba waar Abraham woonde wijst hierop, wat
zoveel betekent als zeven-bron.
Op de Jakobssteen werden de koningen van Israël ingehuldigd. Van de nog
jonge Josia lezen wij dat hij naast of op de steen
stond, zie 2Koningen 11:14.
Deze steen zou dus de kroningssteen zijn die in de
Westminster Abdey in de kroningsstoel ligt.
Echter, tijdens kerstdag in 1950 werd deze steen
door vier Schotse studenten gestolen Naar verluidt
is deze steen niet meer teruggevonden, en heeft
men een imitatie-steen gemaakt en die in de
kroningszetel geplaatst. Het volk wordt
voorgehouden dat dit de echte Jakobssteen is.
Ooggetuigen ontkennen dat dit de echte
Jakobssteen zou zijn, aangezien de echte Jakobssteen uitgehold was, en de
huidige massief is. Koningin Elisabeth werd in 1952
op deze imitatie-steen gekroond. Deze kroning is
onwettig wanneer men daarmee wil aantonen dat het
gaat om de voortzetting van de Davidische
koningslijn.
De echte Jakobssteen heeft de Gaelische naam Lia
Fail. Dat betekent: een grote steen, met een
spirituele uitstraling (aura of geestelijke schaduw).
De Lia-Fail was een instrument om tijdreizen mee te
maken, ergo een sterrenpoort. Zie Genesis 28:11,
49:24, Numeri 14:33, en uiteindelijk kwam deze steen te Sichem terecht.
Daarna werden de Davidische koningen erop gekroond. De Egyptische Bageest zou in deze Jakobssteen aanwezig zijn.
Zie: http://www.bibliotecapleyades.net/serpents_dragons/boulay12e.htm
De naam Jakob of Jakoov en Jakuboi betekent zoveel als de kubus van
JHWH. De man die oplicht wanneer JHWH hem beschijnt, dus Godsoplichterij (reflectie), waaraan Ezau een negatieve betekenis gaf. Een kubus
heeft 6 vlakken, met de volgende koppels: 1 + 6 = 7; 2 + 5 = 7 en 3 + 4 = 7.
De som van de koppels is altijd 7. Jakob wist tevoren niet dat er zulke
wonderlijke stenen waren, en zei verwonderd: Ik wist niet dat God in deze
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steen verscholen of aanwezig was.
Daarom noemde hij de plaats
Bethel, het Huis Gods.
Een cirkel is rond, en het vierkant
heeft vier hoeken. Het vierkantmaken van de cirkel lukt nooit
voor 100%. De omtrek en de
oppervlakte zijn nooit voor 100% gelijk te maken. Het Goddelijk volmaakte
is gelijk de cirkel, en het fysiek materiële is
gelijk het vierkant. Geest en materie verschillen,
hoewel de materie wel begeesterd kan worden.
Van een kubus kunnen wij driedimensionaal 3
vlakken bezien, meer niet. Deze drie aanzichten
vertonen 9 lijnen, die getrokken zijn tussen 7
punten. De drie nog verborgen vlakken hebben 3
lijnen, dus 6 vlakken in totaal en 12 lijnen bevat
een kubus.
De kubus staat als symbool voor volmaaktheid. Een kubus wordt een cyber
genoemd, en cyber komt van het Griekse kubernetes, dat is een stuurman die
een schip bestuurt. De Y is het symbool voor het getal 3. Dat is het
vooraanzicht van de kubus in
driedimensionale stand. De Y bestaat uit drie
pootjes, 111, wat het basisgetal is voor alle
gematria. De tetractys -zie afbeelding- bevat
een hexagon, dat is de driedimensionale
kubus. De Platonische lichamen zijn uit deze
tetractys ontsproten. De kubus bevat inwendig
3 assen. In de schepping roteert alles rond een
centraal object. Dat object roteert weer rond
een volgend object, en ga zomaar voort,
zowel in het groot als in het klein. Wij
mensen roteren rond onze hartchakra (dat is De metatron-kubus
een energiecentrum). De planeten roteren
rond de zon, en de zon roteert weer rond het centrale zwarte gat, etc.
Genesis 1 waarin de (her)-schepping wordt omgeschreven als het bereshit,
de Elohim schiepen de zes, dat wil zeggen in zes stadia of cycli, zoals de
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kubus of hexagram. In de 7e cyclus wordt het centrum opgevuld, omringd
door de 6 andere cirkels of cycli. Dat levert het beginpatroon op van de
zogenaamde levensbloem (flower of life). Ons hart vertoont in de eerste
stadia van celgroei een kubus, en 3-D een hexagon. Verdere expansie van
cellen geschiedt vanuit ons hart. Wij zijn mensen die vanuit ons hart tot
mens zijn gegroeid, maar niet met het doel dat wij voor onszelf alleen
zouden leven. Wij zijn er voor de mensheid, voor de gehele schepping, in
verbondenheid met anderen. Zoals ons lichaam, en de cellen van ons hart
met de navolgende cellen een samenwerkingsverband zijn, dienen wij dat
ook te zijn als mensheid. Die verbondenheid zien we o.a. bij fractals, dat zijn
dezelfde vormen wanneer ze kleiner of groter worden en in elkaar passen en
dezelfde vorm behouden. De natuurlijke evolutie zal stoppen indien wij niet
met elkaar naar heelheid en eenheid toe werken.
De Bethel-steen heette in landen rondom Israel baetyl of betyl, een soort
kristalsteen. Het gaat hier om de Benbensteen. Denk aan de kristalradio.
De Benben-steen
Heliopolis in Egypte was de stad van de zon, van Atum-Ra. Die stad was het
centrum voor astronomie, medicijnen en allerhande wetenschappen. De
grootste zieners bevonden zich er, de
upperten der geleerdheid, zoals Plato,
Pythagoras, Solon, Herodotos, Thales, etc.
De priesters van Heliopolos ontdekten als
eersten het zonnejaar. Deze stad werd ook
aangeduid als On. In Genesis 41:45 lezen
wij dat Jozef huwde met de dochter van
Potifera, priester te On. De belangrijkste
tempel te Heliopolis was die van de De Benbensteen als grote kristal
Benben, het huis van de Phoenix. De
Benben-steen was de topsteen van de obelisk aldaar, die in het midden van
het tempelplein stond. Deze topsteen zag men als zijnde het versteende zaad
van Atum, als de scheppingssteen waardoor alles gemaakt is. De priesters
stelden vast dat elke 12.594 jaar de Benu-vogel op deze steen een nieuw ei
zal leggen. Dat is het moment dat de mensheid een nieuwe tijdcyclus of
aioon ingaat. De Benben-steen zou dezelfde zijn als de Jakobssteen, althans
dezelfde krachten bezitten, dus een sterrenpoort. Volgens sommige
wetenschappers zijn er bewijzen dat Abraham de Egyptische farao Djehuty
was, een zoon van de god Thoth. Ook zou Mozes dezelfde zijn als farao
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Akhenaton, en Salomo zou eveneens
een Egyptische koning/profeet
geweest zijn. Wanneer dit op waarheid
berust komt er heel veel op losse
schroeven te staan. Hoe het ook zij,
duidelijk is dat Israel veel te maken
heeft gehad met Egypte. De
Jakobssteen kan heel goed afkomstig
zijn van de Anunnaki’s.
Volgens de oude Egyptenaren is de De benu-vogel legt een nieuw ei
zetel of verblijfplaats van de Benuvogel de Boom des Levens, de heilige Ished-boom, die bewaakt werd door
de grote kat. Deze kat zou de godin Seshat zijn, wat wijst naar de aura als
schaduw. Deze kat of schaduw volgt een mens overal. Seshat is de
vrouwelijke zijde van Thoth, de schrijver. Zij heeft een magische staf met
een 7-puntige ster, wat wijst naar de creatieve bron, ons bewustzijn. Seshat
is de bron voor kosmische intuitie, die de geometrie van de schepping kende.
Zij is de patrones en bewaarster der geschriften, bibliotheken. Zij is de
architect van de ‘heilige geometrie’ en beheerst deze volkomen. Ze draagt
de huid van een luipaard, wat kan wijzen naar het universum met alle lichten
en sterren erin. Op haar hoofd draagt ze het 7-puntige cannabisblad
(hennep), ook wel een papyrusblad waarop geschreven werd. Ze wordt ook
wel de ‘glazen kat’ genoemd, wat opnieuw een heenwijzing is naar de aura.
Op de bladeren van de Ished-boom werden de namen van de faraos
geschreven tijdens hun kroning. De Benu-vogel of Phoenix
vertegenwoordigde de Ouroboros of Grote Jaarcirkel. De Benben-steen was
een hoogwaardig fysiek instrument (kristal of christ-al), waardoor personen
verlicht werden. Men kan zich niet dicht in de nabijheid van deze steen
begeven zonder de bescherming van de priesters. Het kan zijn dat het een
soort magnetische steen was, net zoals er in de hal van het gebouw der VN
een grote magneet staat. Mozes zou deze Benben-steen in de Verbondsark
hebben meegenomen, waardoor er wonderlijke krachten vanuit gingen.
Sigmund Freud publiceerde in 1939 een boek genaamd “Moses and
Monotheïsm”, waarin hij stelt dat Mozes de hogepriester was van
Akhenaton. Ook dit verdient een nader onderzoek.
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Het getal zeven, of de naam ‘zeven’ kwam vanuit oude talen tot stand, waar
het gaat om zaaien van zaad. Sew, sowe, saen, zaaien, seed, semen in de
seasons of seizoenen. Zeven wijst naar Sept, September, de Pleiaden of
zeven zusters, en in Spreuken 9:1 wordt naar de zeven pilaren van de
Wijsheid verwezen. De koppels op de dobbelsteen hebben altijd als som het
getal 7. Nederland heeft ook het kenmerk van het getal zeven. Ons land telde
de 7-provinciën boven de Rijn. De Nederlandse leeuw heeft 7 pijlen in z’n
voorpoot. Wijst 2Samuel 7:10, waar gesproken wordt over een ‘bestelde
plaats’ voor Israel buiten Palestina, naar ons land, een kustland, met veel
wateren, rivieren en sloten waarlangs de wilgen
groeien? Een land met grote zeehavens,
Deltawerken en polders, etc.? Vanaf oude tijden is
Nederland door menigeen ‘Het Israel in het
Westen’ genoemd.
Het getal 7 als irrationeel getal werd in Egypte als
geheime code gebruikt voor de bouw van het
Gizeh-plateau, waar de grote piramiden staan. Het
oude Egypte vormt een sterrenkaart, en het blijkt Zevenpuntster over
dat Nederland eveneens een sterrenkaart vormt, Frankrijk
waar het getal 7 als geheime code is gebruikt. In
de kern van Nederland, waar het Sirius-bewustzijn (de christos-energie) is
en komt, wordt het aangegeven door een pentagram, wat met een passer en
haak te construeren is. Alleen de 7-puntige ster is niet te construeren met een
passer en winkelhaak. We zien in het hart van Nederland de drie grote
steden Amersfoort, Apeldoorn en Arnhem een deel vormen van het
pentagram, waar de hoofdweg -de A1- doorheen loopt. De hoofdwegen
hebben ook een A-status gekregen. Bijkomstig of toch wel van belang, dan
zien wij dat Abram op een bepaald moment er een A bij krijgt en Abraham
wordt genoemd door JHWH.
Het Pentagram
De vijfpuntster staat symbool voor
regeneratie, voor de altoosdurende
wording van het grote universum,
waarin zich het Godsplan ontvouwt.
Ook in de slangencult wordt de
vijfpuntster gebruikt, meestal met de
twee punten naar boven gericht. Ons
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gaat het in deze om het juiste gebruik ervan, wat wijst naar regeneratie.
Regeneratie of metamorfose is een wonderlijk proces, wat wij kunnen
aanschouwen in de rups, een veelvraat, die vele malen zijn eigen gewicht
opeet. Er komt echter een moment waarin het schijnt dat de rups verzadigd
is, althans tot zichzelf komt en aan zijn eigen bestaan een einde maakt. Dan
spint de rups een kleed waarin hij zichzelf wikkelt, een cocon. In die cocon
speelt zich het drama af van dood en leven, afbraak en herbouw. De rups zou
wel willen blijven voortleven, maar wordt door één celletje in zich
overwonnen om zich over te geven aan de natuurwetten. In dat ene celletje
zit een program dat geheel ánders van aard en doel is, dan het oude program
van het vraatzuchtige bestaan als rups. In die ene cel zit het bouwplan voor
de vlinder, die een geheel ander en nieuw bestaan zal ontvangen. In de
cocon bevinden zich de schijnbaar
afgestorven resten van de rups, die als
‘voeding’ dienen voor de nieuwe
gedaante die gebouwd wordt en te zijner
tijd uit de cocon tevoorschijn zal treden.
In de cocon voltrekt zich het proces van
regeneratie, cellengroei en
wederopstanding. Dat gaat gepaard met
ontwaking en nieuw bewustzijn. Het Het wapen van Amsterdam
sterrenbeeld Orion vormt een kosmische
vlinder (de Orion-butterfly), De piramiden als cocon lijken op graftomben,
maar zijn dat niet. Zij vormen het Orion-beeld voor de regeneratie.
Welnu, óns land vertoont het Orion-beeld, de centrale as Amsterdam als
Atum, Atoom, Oer-energie, en Amersfoort als water (de rivier de Aa), en
Arnhem, het heim of huis van Arne. In Amsterdam begint de A1-snelweg.
In het midden van het land staat het pentagram, zoals wij zagen, wat
symbool is voor de komende regeneratie tijdens het komende Galactische
Kruis op 21-12-2012. Volgens Johan Oldenkamp is het 14 juli 2012, dat is te
hopen, hoe eerder hoe liever. De datum 14 juli is 10 dagen na de 236e
verjaardag van de oprichting van de Verenigde Staten op 4 juli 1776.
Het verzadigingspunt van ons huidige veelvratige rupsenbestaan als
maatschappij, lijkt te zijn gekomen. Het gaat in elkaar storten onder het
eigen gewicht van hebzucht. Het grote keerpunt kondigt zich aan door de
economische crisis die velen reeds tot nadenken dwong. Wij zullen in een
nog veel grotere crisis worden gemanipuleerd, als kleed voor het cocon
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waarin wij ons zullen wikkelen, met als doel om omgevormd te worden tot
een nieuw bestaan, om ontvankelijk gemaakt te worden voor een hoger
bewustzijn, zoals de
vlinder, als spiritueel
wezen.
Die crisis is de cry of
schreeuw van Isis, de
moedergodin, zoals
men dat in oudEgypte zag, om de
nieuwe komende eeuw van Horus in te luiden. De
illuminati en slangen-culters willen die nieuwe
tijd voor zich opeisen.
Waarom heeft Amsterdan als wapen driemaal de
X?
In het Romeins geeft IX - XI het getal 9/11 aan, de tijd dat de zogenaamde
strijd tegen het terrorisme werd aangegaan door de illuminati. Wanneer wij
de XXX boven en onder aan elkaar verbinden, ontstaan in het midden twee
hexagons, symbolen waarvan de Edomieten zich graag bedienen. In
Amsterdam hebben veel Edomieten zich als ‘joden’ vermomd, en daar de
bankwereld opgericht, met de VOC. Daar is de geld-economie tot bloei
gekomen en wereldwijd uitgewaaierd. Dit wijst naar hun ‘Hidden Hand’
achter heel de wereldeconomie en de economische krisis van 2008. Hun
leugens en bedrog zijn openbaar geworden, dat het huidige geldsysteem
gebakken lucht is. In de 17e eeuw maakten de Jezuieten reeds ringen met
het getal IXXI erop. De Edomieten en Jezuieten vormen één familie.
Wanneer wij als kleine groep in ons land het ene celletje (het zaad -sewe of
zeven) vormen, wat zal leiden tot de regeneratie, kunnen we ervan uitgaan
dat, in het midden van ons land en de assen die in ons land lopen zoals in de
kubus, dáár de nieuwe mensen zullen worden geboren. De ene as kunnen wij
zien in het midden van ons land, van Amsterdam tot Arnhem (wij kunnen
dat niet op een km nauwkeurig aanduiden), en de andere as kan men situeren
in de zogenaamde ‘Bijbelbelt’. Wat de kubus betreft wijzen wij naar de
naam Jakob - Jahkuboi, en ons volk en land dat vanaf oude tijden ‘Het
verenigde Jakob’ wordt genoemd. Wat betreft Abraham (3 x A in zijn naam)
wijzen wij naar het gesprek met de Engel van JHWH in Genesis 18, waar
Abraham afdingt en vraagt om het minimale aantal rechtvaardigen, ter
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voorkoming van de vernietiging van Sodom
en Gomorra. Abraham begint met het getal
50, en dingt daar op af in vijf keer om tot het
absolute minimum van 10 te komen (zie op
p.17 de tetractys en het getal 10). In het
Romeins is dat de X, waarvan Amsterdam er
drie heeft. In Sodom en Gomorra waren die
10 als ene cel niet te vinden. De vernietiging
kwam. JHWH heeft er in het vervolg voor
gezorgd dat er in Israel altijd een verborgen
cel of kern zal overblijven, zoals tegen Elia
gezegd is, van 7000 die de knie voor Baäl De Bijbelbelt
niet buigen. Ook in onze tijd is er een rest,
een overblijfsel, voornamelijk in de Biblebelt, die weliswaar slapen, maar
wél als cel of kern vatbaar zullen zijn voor de komende transformatie. Het
zit’m niet in grote getalen, aangezien Gideon met 300 man ook de
overwinning behaalde.
De assen in de kubus vormen een soort kruis, zoals binnen in de kubus is te
zien. Het kruis is een symbool voor het komende Galactische Kruis op 2112-2012. Het is het symbool voor de christos-energie. Keizer Costantijn wist
dit reeds. Die energie zal ons doen herleven na drie dagen duisternis, zie
Hosea
Hosea 6:2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal
Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.

Oud-Egypte
Zonder de kennis van oud-Egypte en de cultus aldaar, kunnen wij niet de
oorsprong van het christendom en de christelijke samenleving verstaan. De
oude Egyptenaren hadden voor het huidige aardse leven geen of weinig
belangstelling. Het ging hen vooral om het leven ná de dood. Dat zien we
heel duidelijk terug in het christendom, waar het aardse leven voorgesteld
wordt als een woestijnreis, waar doorheen men maar zo gauw mogelijk moet
zien te komen, zonder al te veel kleerscheuren. In die tijd moet men zich wel
bekeren, om de hemel te mogen binnengaan.
De huizen en paleizen in Egypte waren vrij simpel. Hun graven daarentegen
waren superluxe. De graven werden met de kostbaarste steensoorten
gebouwd, met muurschilderingen en graveringen, etc. Het graf werd niet
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gezien als een sombere ruimte, maar als een soort
tempel. In het graf zou volgens hun mening de
regeneratie plaatsvinden, en dat is iets geweldigs. De
graven werden dan ook ‘Huizen der eeuwigheid’
genoemd. Aan deze graven werkten de allerbeste
vaklieden. De vaklieden vormden een soort gilden,
zoals die ook bij ons ontstaan zijn. Deze gilden
werden in Egypte ‘schepen’ genoemd. Elk gilde had
28 leden, die de bemanning van
een schip vormden, 14 bakboord en
14 stuurboord. Zij bouwden aan de
zogenaamde ‘hemelschepen’, de
‘huizen der eeuwigheid’. Ook in
het christelijke Westen zien we de
gilden bouwen, en wel aan de
mooiste kathedralen en kerken. In
een kerk wordt eveneens gesproken
over een schip. Het middenschip, etc. Voorname lieden werden zelfs in de
kerk begraven, waardoor het gebouw permanent onrein werd, maar dat
deerde hen niet, want men zag in het gebouw een
Godshuis. Het doel heiligde de middelen. Het getal
28 is dat van de maancycli, die ook in de vrouw als
menstruatiecyclus terugkomt. Een schildpad
vertoont op zijn middenrug 13 segmenten, en 28
kleinere segmenten er rond omheen. Er zijn 13
manen in één jaar, en de zwangerschap van een
vrouw duurt 10 manen, 10 x 28 = 280 dagen. De
cijfers 1+2+3+4+5+6+7 = 28.
Wat zit de schepping wonderlijk in elkaar!
Dat kunt u lezen in het boek van Graham Hancock
‘Het ontstaan en einde van alles’. Graham heeft
het in zijn boek over de Neteru in Egypte, de goden, terwijl het woord neter
tevens wijst naar een relatie met een ander land dat heel ver weg ligt en via
water te bereiken is. Het land van de neters is Neterland of Netherland. Is
daarvan onze landnaam afkomstig? Het gaat bij het woord neteru meer om
de kwaliteiten van de godheid.
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De Vliegende Hollander(s)
Farao Djoser bezig met het
cirkelen via een koord.

Tijdens het Grote Galactische conjunctie 21-12-2012 vallen er twee astronomische kruisen
samen. Zie meer hierover het informatieve boek van jan Wicherink over het Galactische
kruis 2012.

Waarom zo vragen wij ons af gebruikten men vroeger veelal stenen als
opgerichte tekens, menhirs, en gedachtenis-altaren? Lezenswaardig is het
boek van Stefan Brönnle ‘Mythische en Heilige Plaatsen’. De steen blijft
zichzelf, bezit iets onveranderlijks, iets tijdloos. De naam Gilead betekent
‘steenhoop der getuigenis’, zie Genesis 31:47. Gilead was een mooie
landstreek bij de Jarmuk en Basan, wat geassocieerd wordt met Gelderland.
De steen werd vaak tot een gedenksteen, zoals voor de graven een grafsteen
wordt gebruikt, als symbool van het tijdloze. Een bezielde steen heete bij de
Grieken baitylia (bethel), als drager van goddelijke kracht en levensenergie.
Meestal een kristalsoort. De mensen hadden vroeger een sterke behoefte aan
orientering. Zij bezaten geen kompas, navigatie, etc. Het woord orient komt
van het oosten, met name het Midden-Oosten. Het ging daarbij om het
middelpunt van de aarde, de navel of omphalus. Zonder een vast midden is
er chaos en onzekerheid. Het midden vinden we terug in onze woorden als
medicijn, meditatie, etc. Het midden van Israël lag in Silo bij Bethel. Het
nieuwe Sion in het Noord-Westen heeft ook een midden, zoals wij zagen op
de Veluwe, waar een vallei ligt. Wijst de profeet Micha in hoofdstuk 7 hier
naar toe?

In het boek van Jan Wicherink ‘De Grote Galactische Conjunctie 2012
kruisen’ staan belangrijke ontdekkingen. Op p.63 lezen wij dat de Gizehpiramiden rond 2012 corresponderen met Orion. Dus ook met óns land,
zoals wij dat op de kaartjes met de A-A-A-steden aangegeven hebben.
Volgens Wicherink vormt op 21-12-2012 Orion (de ster Rigel) de sluitsteen
van de Grote Piramide. Dat is wel heel bijzonder! Wij komen op ons
kaartje wat betreft de ster Richel uit bij
Aken, waar een zeer oude dom staat
met veel oude informatie, die van grote
betekenis is.
Wicherink verwijst ook naar de
website van Nick Anthony Fiorenza:
www.lunarplanner..com/HolyCross.html

Nederland is ontegenzeggelijk een
bijzonder land, omdat de Scheppergod
daarmee een speciaal plan heeft. In het
boekje van Helene van Woelderen
Orion en het schildpad, zie:
‘Wondere Parallel’ wordt dat heel
http://josvandenbroek.tumblr.com/page/ duidelijk aangetoond.
Dezelfde
3
sterrenkaart als van het Gizeh-plateau
is op ons land van toepassing zover wij
kunnen zien. De A of Alpha is het begin, en de O of Omega het einde. Gaat
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het hierbij om de Grote Jaarcirkel, een cyclus die volgens de Maya-kalender
op 21-12-2012 afloopt, waarna een nieuw tijdperk aanvangt? Dat gaat
gepaard met geboorteweeën, een diepe crisis, om ontvankelijk gemaakt te
worden voor een nieuw en hoger bewustzijn van liefde en heelheid. De
metamorfose van rups naar vlinder is hiervoor een sprekend voorbeeld. We
zien er verlangend naar uit.
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De triple-AAA vormen drie piramiden. Wijst dit naar de drie grote piramiden
op het Gizeh plateau, en naar de drie middelste sterren van Orion?

Hendaye viermaal de A-kruis

http://marco-indo.hyves.nl/blog/27885287/SECRETS_REVEALED_DE_DAG_DER_EEUW
EN/3FRu/

Berust de door ons gevonden triple-A status met betrekking tot de steden
Amsterdam, Amersfoort en Arnhem op louter toeval, of is er een onzichtbare
Hand in de geschiedenis van het wereldgebeuren die de dingen op aarde laat
plaatsvinden volgens een vast plan? Wanneer wij in Handelingen 17:26vv
lezen dat Paulus het over God heeft die de plaatsen van de woningen van ons
mensen tevoren heeft bepaald, is het niet vreemd dat een dergelijk beeld zoals
van Orion in het Gizeh-plateau terug te vinden is, en dat zulks ook op ons
land van toepassing zou zijn.
Wie er suggesties of reacties op wil geven zal ons een dienst bewijzen.
In het boek van Jan Wicherink wordt naar Hendaye komen zelfs vier A’s
voor.

