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De Heerlijkheid van IHVH
In deze studie, die aansluit op het onderzoek naar de kern van het atoomgebeuren in onze eeuw, zoeken wij wat nu precies met de ‘heerlijkheid’
van IHVH wordt bedoeld.
Schriftplaatsen die hierop betrekking hebben zijn:
Gen.15:17; Ex.3:2,10; 16:7,10; 24:16-17; 40:34-35; Lev.9:6; 1Kon.8:11;
2Kron.7:3; Jes.24:14, 40:4, 58:8, 60:1,7, 63:11, 66:18; Ez.1:28, 3:12,23,
10:4, 11:23, 43:4; Hab.2:14; Hag.2:8; Zach.2:5. Math.19:28; Luk.2:9, 9:26;
2Cor.3:18; Openb.15:8, 21:11.
Die ‘heerlijkheid’ van IHVH is uit Palestina vertrokken naar het Noorderkustland, Jer.7:14, 26:4; Zach.6:8.
Heerlijkheid = kawbod (Hebreeuws), is een
zwaar gewicht, schitterende overvloed aan
licht.
N.T. in het Grieks is het doxa, = eer, glorie,
aanbidding. Kabah heeft te maken met licht
dat niet is uit te blussen.
De Heerlijkheid van IHVH is ook wel
skechinah genoemd. Dit is dus de zwaar
geladen gewichtvolle overvloedige schittering van het aanbiddelijk hemels
vuur wat zich in een wolk bevindt. De wolk dient als bescherming tegen de
uitstraling van dit vuur, het Goddelijke atomaire licht. Dit vuur heeft
straling, denk aan gamma- en röntgenstraling, waar de wolk dient als een
filter of uitblusser van die straling.
Ex.3:2 in een vlam vuurs.
ESH = UWR, de oer-vlam, het oer-licht.
Het gaat hier om een heel speciaal licht, en een voor ons gevaarlijke
uitstraling, dat brandt en niet ophoudt, onuitblusbaar is, zie Ex.24:17. Dit
wordt het ONTOEGANKELIJKE LICHT genoemd.
Dit is de tegenwoordigheid van JHWH, reeds ten tijde van Abraham als
een rokende fakkel die tussen de stukken doorging, en ook wijst dit naar de
WOLK- en VUURKOLOM tijdens de Exodus en woestijnreis. De wolk
diende ter bescherming op de dag tegen de zon, en het vuur zorgde voor
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verlichting in de nacht, waarbij de straling zorgde dat hun klederen en
schoenen niet verouderden. De wolk-en vuurkolom gaf het startsein voor
vertrek en verblijf. Deze moet een behoorlijke afmeting hebben gehad om
het gehele volk te overschaduwen.
Uit deze wolk kon de heerlijkheid van IHVH afdalen, als een soort pilaar
of kolom, zuil, Ex.3:23. Een UFO, zie brochure 279 UFO’s in de Bijbel..
Ná de intocht in Kanaän
lezen wij niet meer van dit
verschijnsel.
Die
Heerlijkheid is toen
vertrokken uit Palestina, en
zal eens weer verschijnen in
het Noorderland. Zach.6:8
zegt dat die Geest van IHVH
zal gebracht worden door
sterke paarden naar een
kustland, waar Zerubbabel
een nieuwe tempel heeft gebouwd, Hag.2:3-7,22. Dit zal zijn in een tijd van
cosmos-omvattende aardbevingen, zo zelfs dat de hemelen, de aarde, de
zee, en het droge zullen beven! Dán zal dit nieuwe huis van Zerubbabel
vervuld worden met de Heerlijkheid van IHVH.
In Zach.2:4 wordt dit profetische kustland en volk de naam gegeven van
Jeruzalem, alwaar IHVH Zich zal manifesteren in een ring of muur van
vuur rondom Zijn volk wat daar woont, in het midden van hen. Jesaja 4,
Zach.2:11. Dit is, zoals uit eerdere studies gebleken is, een kustland aan het
einde der aarde, aan de rand van het continent, en daarvoor komt
uitsluitend Nederland in aanmerking. Zie brochures over Nederland
In dit land heeft de Reformatie gebloeid als nergens anders, en is er een
menigte geweest van Gods kinderen, en is er nóg een overblijfsel naar de
verkiezing der genade. Dit land is werkelijk uniek op aarde.
Wanneer die grote alomvattende aardbevingen zullen komen, als gevolg
van de aankomst van het Nieuwe Jeruzalem en de 10e planeet Niburu die
een tegengestelde draairichting heeft, hetwelk grote magnetische
veldwrijvingen zal geven, dan ......., dan is er géén veiliger plek op deze
aarde dan Nederland. Waarom? Omdat Nederland een vlak land is met een
bodemgesteldheid die aardschokken en bevingen kan absorberen. Ons land
heeft geen rotsbodem, maar een zand- en kleibodem, en dat kan schokken
absorberen! Dit is uniek op aarde! En deze plaats heeft IHVH Zelf voor
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ons uitgezocht, voor het overblijfsel van Jakob, om ons te beschermen in
Zijn veilige Schuilplaats, Ps.90/91.

Zacharia kreeg een vliegende rol te zien, hfst.5, en dat is de vloek die komt
over een ieder die steelt en valselijk zweert. Dit betreft niet een 'gewone'
diefstal of 'gewone' eedzwering, maar het is iets heel speciaal, daar de
vloek erop hun huizen verteert, inclusief de stenen en het hout, Zach.5:4.
(zo iets kan slechts door middel van atoom). Het betreft alhier de diefstal van de
Goddelijke oerkracht, en de eedzwering dat zij die dit deden, zeggen het
‘uitverkoren volk van God’ te zijn. (Openb.2:9 zij liegen het)
Wie hebben zich die oerkracht toegeëigend? Dat zijn de 'edom-joodse'
atoomtechneuten. De zaak wordt verder toegelicht in Zach.5:5 vv zij
vernietigen het verbond (de wet). Het is ieder wezen absoluut verboden de
natuurwetten te verbreken, noch inbreuk te doen daarin, door
technologische exploitatie van de materie, d.w.z. de atomen te splitsen. Het
atoom is het centrum waarin de energie zit. Dit is de bron van de
Schepping, de werkzame kracht, of Uranus.
Energie is de enige absolute dimensie die er
is. Tijd en ruimte zijn géén absolute
dimensies. Tijd en ruimte ontstaan slechts waar
de energie wordt gedistribueerd. Tijd is een ratio
van wisselingen in energie-straling.
In ons zonnestelsel draait alles rond de zon, en
deze zorgt voor energie, zodat leven op aarde
mogelijk is. In de Schrift lezen wij, Hebr.1:3,
dat de gehele schepping wordt gedragen door het Woord (woord =
geluidstrilling) van Zijn kracht (=energie). Dit Woord was in den beginne
bij God en was Zelf God, en alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt.
Joh.1:1. Het is JHWH Zelf, Zijn vibratie of woordspraak.
IN Hetzelve was het leven, en het leven is het licht der mensen.
Dit Woord is de manifestatie van álle leven, en leven openbaart zich in
bewegingen, warmte, uitstraling.
Dit Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon dit Licht niet
uitblussen (heeft het niet begrepen vlgs de S.V.V.).
Hieruit blijkt dat er een volk op aarde is dat zegt van God te zijn, maar in
realiteit HEM verwerpt, omdat hun vader de duivel is. Joh.8.
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Er is nóg een volk op aarde, als verloren schapen, en zij hebben Hem wél
aangenomen, de twaalf stammen in de verstrooiing, wonend
in kustlanden ten Noorden van Palestina.
De zonde van verwerping van JHWH/het Woord zet zich
voort of culmineert in de zonde van het breken en
vernietigen van het (natuur) verbond, en schending van
het heiligdom. Jez.24. Zij vereren de god Maüzzim, de oerkracht als
onpersoonlijke god. Dan.11:31,38. Zij schenden het centrum van de
energie, en dát is het Heiligdom. Math.24:15.
Men laat daardoor de (electromagnetische) macht (dunamis of dynamiek)
welke de hemelen in stand houdt...... wankelen, Mark.13:24, d.m.v. atoomsplitsingen. Hierdoor verscheurt men de Ozon-laag en Van Allen-gordel,
2Petr.3:7,12. Dan kunnen de gevaarlijke cosmische stralingen regelrecht de
aarde en de mensen bereiken, zodat de inwoners sterven als muggen,
Jes.51:6. Op deze wijze willen de satanskinderen verhinderen dat JHWH
met Zijn stad, het Nieuwe Jeruzalem, tot deze aarde terug kan komen.
Wanneer er een derde wereldoorlog zal komen, en men met kernbommen
zal gooien, of dat de kerncentrales in Japan of andere landen zullen
wegsmelten en er zeer veel radioactieviteit vrijkomt, zal JHWH voor ons
alles neutraliseren, en ervoor zorgen dat wij veilig onder Zijn vuur- en
wolkkolom kunnen verkeren. Zie Jesaja 4.
Baphomet
Lucifer is de vuuraansteker geweest van de Troon van IHVH. In het Latijn
heet de vuuraansteker : "Ex literatis BA
fomitem habemus". (uit het boek van
Bafomet-Afomit hebben wij de
vuuraansteker).
Baphomet is de bok-god. In de religies
waarin Baphomet wordt vereerd neemt de
sex een grote plaats in. Zij zien in de
phallus (penis) de satanische boom des
levens, bewaakt door twee slangen Ying
en Yang, met daarachter de regenboog.
Dit symbool is de Mercuriusstaf of
Hermes-teken voor 'handel'.
Het Amerikaanse dollar teken, de $, is de
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penis of phallus met een slang er omheen. De dollar is hét geldstuk van het
moderne Grote Babylon, waarmee men overal ter wereld kan betalen.
Hierin komt spoedig verandering, ons ten goede!
Baphomet is de Bok-god. Van zijn oorsprong is niet veel bekend. Slechts in
Zach.10:3; Jes.14:9 sprake van de 'bokken der aarde'.
In Ez.1:4, 10:14, en Openb.4 komen wij dezelfde soort wezens tegen,
alleen met andere koppen/hoofden. Hun gedaante was als brandend vuur,
fakkels, en bliksems, zie Ez.1:4. Die vier wezens zijn de Troondragers
geweest, die samen met Lucifer zijn gevallen en verwijderd van hun standplaatsen. Daarvoor in de plaats zijn de Serafijnen gekomen.
Naar het schijnt leven deze bokken reeds IN het dodenrijk in de aarde,
Jes.14:9. Het zijn geen engelen, maar aparte wezens, Cherubim, en op hen
was de gedaante der Heerlijkheid van IHVH. Baphomet heeft iets met
'baptismo' te maken, een doop in vuur door onderdompeling om tot
verlichting te komen. Uit hen zijn de
Nefilim (Godenzonen) voortgekomen,
en deze hebben in het hoge Noorden
gewoond, in Thule, zie het apocriefe
boek Henoch, LXIX, 12-3. Zij waren
buitengewoon knap en wijs, verstonden
de astrologie. Ook Heredotus spreekt
over dit Thule, een ijs-eiland, en ook
Plinius, Diodorus en Vergillius. Seneca
voorspelde dat het grote geheim dat in de
oceaan bedolven werd eens zal ontdekt
worden, n.l. Thule, en dat dat niet meer
het 'einde der wereld' zal zijn. Dit stemt Royal Arc-kamer in het monument
overeen met Jes.66 het laatste vers.
voor George Washington
Door een cosmische ramp zou Thule (vrijmetselaar)
verwoest zijn, en enkelen zouden
ontkomen zijn en naar de Tibet zijn gevlucht. Mogelijk is Thule de
hoofdstad geweest van het eiland Kaftor, hoog in het Noorden, waar
Apollo en Atlas vandaan kwamen. Apollo was de heerser over de
Anakim, de Amelekieten die in het oude Tyrus woonden. Die Anakim
waren phoenix-wezens, of te wel Phoeniciërs, met een dubbele adelaar als
wapen, Ezra 4:12. Prof. dr. Waddell schreef een boek over de Phoenician
origin of the Britons.
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Uiteindelijk zijn deze wezens beland in de Nieuwe Wereld, n.l. Amerika,
het Amelika der Amelekieten. De adelaar in het USA grootzegel is die van
het sterrenbeeld Sagittarius, en staat onder bestuur van Apollo = Jupiter of
Tammuz. Manly Palmer Hall zegt in 'The secret destiny of America' dat de
adelaar in de USA geïntroduceerd is door één van de hoogste
vrijmetselaars der Franse Revolutie, n.l. Graaf Saint Germain!
Amerika is uitgekozen door Lucifer om voor hem te strijden en te proberen
de hand op de Troon van IHVH te leggen. Hun wedergeboorte zou
betekenen een terugkeer tot de wezens van Atlantis. Hun god is RA, de
Satir, satan van Saturn afgeleid, en Osiris, het Alziend Oog. Het eerste
USA grootzegel is van een geheimzinnig materiaal gemaakt, genaamd
orichalcum, wat van Atlantis zou komen.
Hun grote man is Hiram, de phoenicisiche architect die Salomo hielp de
tempel te bouwen. Hiram zou door drie Israëlieten zijn vermoord. Hiram
zou hét geheim der volmaakte bouwkunst hebben geweten. Het lichaam
van Hiram is overgebracht naar Frankrijk en is bij de Priori de Sion, in
Rennes le Château. Zie het boek van de 'Holy Blood and Holy Grail'.,
Bufihamat = vader van de wijsheid
Omgekeerd is Baphomet < > t e m o h p a b = Templi Omnium Honimen
Pacis Abbas, dat is: de vader van het heiligdom van de algemene vrede.
Met de rechterhand wijst Baphomet altijd naar de maanstand .... het laatste
kwartier, de blanke maan (symbool van Sem, het blanke ras). Op zijn
rechterarm staat geschreven Coagula = stevig maken. Met de linkerhand
wijst hij naar de opkomende maan .... het eerste kwartier (symbool van
Cush, donkere rassen). Op zijn phallus staat de appel, de zogenaamde
'verboden vrucht' die dus kennelijk met sex heeft te maken. De twee
slangen representeren de levensboom Ais-Skhul-Apis, de leermeester der
mensheid. Zijn geboortedag is 1 MEI, de rode feestdag! Die dag wordt
vooraf gegaan door Walpurgisnacht.
In Richteren 5:23 lezen wij dat Meroz vervloekt moest worden. Meroz, zie
Strongs 4789 = merowz. May = mei. Roze = roos. Is het toeval dat de USA
gesticht werd door de Pelgrimfathers die met hun schip de 'Mayflower'
vaarden? Meru, Meroe, Meroz, Moriah, Marckland, Amerak en Amerique
is allemaal hetzelfde.
Baphomet. De weggaande bok uit Lev.16:8-22 moest naar Azazel.
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Azazel is een woestijndemon en een onherbergzaam oord, dat is de plaats
waar de 'bokken der aarde' begraven zijn, waarover bezoeking zal worden
gedaan, Zach.10:3. Op Grote Verzoendag moest de weggaande bok naar
Azazel, en dat is de plaats waar de oorsprong der zonden en
ongerechtigheid ligt. Zo wordt voor het volk Israël volkomen gerechtigheid
gedaan, als de zonde thuis wordt gebracht op hem / hen waar ze haar
oorsprong heeft! Baphomet bedient zich van de Lotus of Lelie als
levensboom, en dit symbool vinden wij veel in de heraldiek terug, wat
heenwijst op de herkomst van Nephilim en Anakim.

Lucifer / Bafomet
Het pentagram of de 'Vlammende Ster' is het symbool van volmaakte
perfectie, van almacht en alleenheerschappij van de Geest over de STOF,
en stelt de tegenstelling voor van het absolute goede en kwade, Orde en
Chaos, Lucifer of Hesperus, Morgenster of Avondster, Sabbatsbok en
Baphomet. Rechtopstaand is het pentagram
symbool van de staande mens. Eén vijfde deel
gedraaid is het pentagram met de twee punten
naar boven, symbool van de gevallen Geesten
en mensen. Het pentagram is de sleutel tot twee
werelden, n.l. die der absolute filosofie, én die
der natuurwetenschap. Hoe men het ook beziet,
áltijd geeft het Pentagram de letter A weer, van
Alpha of Aleph, het begin aller dingen.
In het ABRACADABRA zien wij drie letters.
De A staat voor de eenheid, het actieve
intellect.
De B staat voor de bevruchting van de tweeheid
door de eenheid
De R staat voor de drieheid.
Het pentagram is de vorm van hógere kennis voor de magiërs, de gnosis,
zodat wij dikwijls de G zien in hun pentagrammen. Hoewel het pentagram
door Lucifer is ontwijd, belooft IHVH nog altijd in Openb.2:8 de blinkende
morgenster (vijfpunt) aan hen die stand nemen in de waarheid. Paracelsus
(alchemist) heeft gezegd dat de penta het grootste en machtigste is van álle
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tekens, gebruikt door alle oude en nieuwe mysterie-religies. Om al de
elementen te beheersen, om de stralen van het bewegende licht te kunnen
leiden, moeten wij verankerd zijn in het ontoegankelijke Licht. Alle
eeuwen door is de wedergeboorte, de
transmutatie van het vergankelijke naar het
onvergankelijke al nagebootst op satanische
wijze. Het pentagram wordt door Lucifer
gebruikt om zich te rehabiliteren van zijn val, en
het ziet op de maconieke opstanding van Hiram.
De hoofdsleutel van de Vrijmetselaars en
kabbalisten is het tetragrammaton, en de uitleg
van dat éne verborgen woord IHVH, wat men
ziet als de Sphinx in vier vormen, n.l. als mens,
als arend, als leeuw en als stier. (de vier dieren, Cherubim).
De steen der wijzen
De strijd van Lucifer en zijn Atlantide-nazaten gaat om de hand op de
Troon van IHVH te leggen. Zij hebben het atomaire priesterschap, en met
de witte priesterhand een V-teken makend tonen zij hun overwinning. Hun
(schijn) overwinning heeft echter een zeer demonische schaduwkant, denk
aan Hirosjima, Nagasaki, Tsernobyl en Fukushima. Bijna heeft men het
absolute wapen!
Via geheime genootschappen en hun CIBITRI maakten zij de Nieuwe
Wereld Orde. Lucifer is de witte zijde, en Nachash de zwarte zijde in de
geestenwereld, alwaar polariteit heerste. Er is onderlinge strijd tussen
Lucifer en Nachash, rivaliteit om de macht.
Satans huis is immers verdeeld! Lucifer is veel gevaarlijker dan Nachash.
Lucifer is de koning van het Noorden. Nachash (satan) is de koning van het
Zuiden. Lucifer presenteert zich als de witte Jehova, Nachash als de zwarte
Jehova. Zij gebruiken beiden het tetragrammaton, IHVH. En zij plaatsen
deze zo, dat men INRI kan lezen op het filosofische kruis. Het gaat hen om
de volledige beheersing der elementen! Dat is het spelen met de oerkracht,
het Licht, (Zohar). Het einddoel van de strijd tussen Lucifer en Nachash is,
dat Lucifer gerehabiliteerd wil worden door Nachash te vernietigen.
Nachash heeft kans gezien via Eva zich te incorpereren in het
mensengeslacht, en daar een zaadlijn te creëren waar Kaïn de eerste
broedermoordenaar van is. Hun symbool en vaandel is de zeshoek, het
dubbele tetragrammaton, de zogenaamde Davidster.
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Lucifer heeft zich eveneens ingemengd via de Nephilim en dochteren der
mensen, waaruit de Anakims voortkwamen, reuzen en geweldigen, de
Atlantiden, etc. Hun symbool is het Pentagram, dat men tenonrechte
gebruikt. Deze lieden zijn de Illuminati.
Men kan elk der verschillende soorten herkennen aan hun uiterlijk en
innerlijk. Elk mens draagt immers de onuitwisbare kentekens van zijn
herkomst met zich mee. De mens is wat hij eet, maar draagt ook zijn
herkomst en ziel onder zijn arm met zich mee.
Zo kunnen wij Kaïn-Edom o.a. herkennen in de 'wandelende jood', met
kromme (Armeense) neus, vleermuis-oren, amandel-ogen, en heersende
stem. De Atlantiden zijn meer blank, havik-achtige hoekige gezichten, en
zijn meer te vinden in de regerende elitairen, dikwijls met twee
achternamen. Beiden hebben hun ‘wijze mannen’, zowel Edom, Theman
als Amelek, en ook zijn er coalities tussen hen. IHVH zal de wijsheid
dezer wijzen doen vergaan en te niet maken. Lucifer staat voor het vaderprincipe, wit, regeren. Nachash staat voor
het moeder-principe, zwart, voortbrengen.
Alle levensvormen in de cosmos zijn het
resultaat van beweging der energie, het
resultaat der oerkracht. Iets dat beweegt
heeft een begin en eind, en daartussen zit de
tijd. De grote cosmische magneet, waarin
deze vader- en moederflow is afgebeeld, ziet
u op het plaatje, waarin SATOR in het
zespunt staat.
Door het rechtuitgaande Licht zijn alle
dingen gemaakt, en Lucifer bedient zich van golfbewegingen. Lucifer heeft
de witte positieve zijde van de cosmische magneet, het Vader-element.
Hiermee dacht hij JHWH te kunnen vervangen en wippen, maar dat werd
zijn val. JHWH verenigt de dualiteiten in Zich, en Lucifer en Nachash zijn
een splitsing.
In de Schepping is dualiteit gelegd, Geest en Materie, (mater komt van
moeder = oerstof) en dát vormt de hartslag van de cosmos, en in het
middelpunt heerst volkomen rust. Noord en Zuid zijn geen tegenstellingen,
maar het zijn de tweezijdige naturen van Elohims polariteit. Wanneer wij
een paardenhoef tussen Noord en Zuid plaatsen van een magneet,
bemerken wij dat in het midden volmaakte rust heerst.
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Dit punt is absoluut stationair! (rust=sabbat)
Dit heeft Nicolaas Tesla ontdekt, en paste dit toe in motoren die geen
fossiele energie nodig hebben. Dit is vrije energie, geheel gratis, maar dat
houden de oliebaronnen angstvallig achter.
Rotatie is de beweging, zie in de afbeelding met het woord ROTAS. Het
absolute rustpunt van de kracht is IHVH, en dát is de spil van de cosmische
'motor' en beweging. Hebr.1. Zijn kracht, uitgaande kracht is Zijn GEEST,
de geest van JHWH, of te wel de Jah-ruach. Van Hem komt de bezieling,
en de vernieuwing en verzegeling tot stand. Hij brengt de vrede tussen God
en ons tot stand.
Energie is de énige absolute dimensie in de cosmos, en niet tijd en
ruimte. Energie is de werkzaamheid. Distributie van de energie schept
ruimte en tijd. Tijd ontstaat door de wisselingen in de energie-bewegingen,
of te wel de rotatie. En dáár wil Nachash als tegenstander (satan) de
hand op zien te leggen. Zie in het plaatje als men ROTAS omdraaid,
komt er SATOR te staan, Arepo, tenet, opera, rotas. De werkzame
kracht van satan.
Lucifer doet zich voorkomen als de morgenster Venus, de Phosphorus of
lichtende, als weerspiegeling van JHWH. Nachash is de moederzijde, de
ontvangende, meer van Venus als avondster.
De materie of stof is afgekoeld of gestold Licht, en bestaat uit moleculen
waarvan levende cellen zijn gemaakt doordat de Geest van IHVH broedde
op de wateren. Ons lichaam heeft zo'n 50 triljoen cellen, en élke cel heeft
een intelligentie, is geprogrammeerd door IHVH, heeft een geest-vonk van
IHVH. Nachash lukte het sommige cellen te muteren (wijzigen) in Eva en
Adam, wat alleen mogelijk is via sexueel contact, zodat de mens die
Beelddrager van Elohim was, verviel. Er ontstond in ons lichaam
disharmonie, stervende sterven. Lucifer en Nachash proberen via hun
atoomprogramma's de geest te doden, los te koppelen van de materie. Dit
lukt hen nooit! Het leven of de Geest overwint, is álbezielend!
Superversnellers
De Amerikaanse superversneller Fermilab was in 1996 klaar. Dat is twee
jaar voor de tijdslimiet 1998, het kabbalistische jaar hetwelk 18 x 111 is, en
27x74 en 3 x 666!
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CERN in Geneve, waarvan de kosten ruim 6 miljard dollar zijn, en de
lengte 26 km is, werkt reeds op volle toeren. Het gaat alles
om de oerkracht. Men denkt er bijna te zijn! Dan zou men
de plaats van IHVH kunnen veroveren! De USA voert dit
plan uit onder supervisie van Apollo, Lucifer, de Koning
van het Noorden, via de Rockefeller-clan.
In Europa wordt hetzelfde gedaan door de aartsrivaal
Nachash, onder supervisie van de Rothschilds, een Superversneller, de LEP
van CERN in Geneve. Let op de cruxiale jaren 1998 tot 2012!

Het Nieuwe Jeruzalem
Een stad die zal schitteren als een parel, als een steen van vuur, zoals in
Ez.28:14-16 staat. Die cosmische stenen zijn als diamanten die het licht
van de Onzienlijke opvangen en dat licht als via een prisma in veelvoud
van kleuren doorgeeft ... als uitstraling van de veelvuldige wijsheid van
Elohim. De Urim en Thummim waren ook stenen, in feite een kristalontvanger en/of voorloper van de moderne laser. Het Cosmische Onverdeelde
Ontoegankelijke Licht wordt verdeeld door subjecten in diverse vibratieniveaus en kleuren. Er is een relatie tussen kleuren en ons zenuwsysteem.
Kleuren komen als vibraties in ons, en worden omgevormd tot chemische
faktoren die essentieel zijn voor ons lichaam. Tijdens de woestijnreis van
Israël was niemand ziek en versleten hun schoenen niet, etc, doordat de
cosmische stralen opgevangen en gesplitst werden via de tabernakel en
borstlap. Kleuren helpen de mens gezond te worden en te blijven. Muziek
heeft octaven, kleuren eveneens.
Licht = wit = leven.
Zwart= dood, ontbreken van licht.
Licht werkt als fotosynthese, chlorophyl, wat omvormt tot energie en
voeding. In de cosmos zal men kunnen leven van puur licht als voedsel.
Licht wordt omgezet in pure energie, zonder verlies en afval.
JHWH zal in de eindtijd een "vurige muur" zijn rond Zijn volk. Er staat
eigenlijk: "Ik zal zijn als het bewegende rode licht", dat is vuur, een muur
van hoogste vibratie, Zach.2 en Jesaja 4.
Vuur = schechinah, Goddelijke energie-uitstraling, de Goddelijke aura, als
het altaar van God.
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Lucifer bootst het heilige zaad na met oranje, alszijnde het uitverkoren
zaad van koninklijke bloede, maar, het is de Kaïn-Ezau-Nefilim bloedlijn.
Hun mysterieuze steen heet shethya, dat lijkt op Schechinah, maar dat
maakt een groot verschil. In dat nieuwe Jerusalem is de Kubus de
Hoofdsteen, inwendig, zoals er staat dat de stad vierkant lag, met een muur
er omheen, zodat de pentakubus of dodecaëder onstaat met 12 vlakken, elk
vlak een poort. Zie Openb.20-22.
Die stad hangt straks als een parel te schitteren boven Nederland en zal
haar genezende stralen uitzenden, zodat niemand meer zal zeggen: Ik ben
ziek. Het is de stad van onze grote Koning, door Wie alle dingen gemaakt
zijn, en in Wie het Leven is, en dat Leven is het Licht der mensen. Dit
Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het Licht niet kunnen
uitblussen.
Het loon der rechtvaardigen
Werken om loon zit in het bloed. Het hoeft niet aangeleerd te worden.
Maar ... dat er een dubbelle uitbetaling is, is zeker frappant. En die is er!
Zach.9:12 dat Ik U dubbel zal wedergeven.
Jes.40:2 61:7 dat ze in hun land het dubbele erfelijk bezitten.
Openb.18:6 verdubbel haar dubbel naar haar werk.
Bij gehoorzaamheid verwacht de mens loon, bij ongehoorzaamheid straf.
De gedachte aan loon en vergelding in het hiernamaals is eeuwenoud en
niet onterecht. Math.5:12 Uw loon is groot in de hemelen.
Math.6:1,2,5,16 anders zo hebt gij geen loon bij Uw Vader in de hemelen.
Luk.6:35. 1Cor.3:8 een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid.
Openb.22:12 En zie, Ik kom haastiglijk, en Mijn loon is met Mij, om een
iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.
Openb.11:18 de tijd om de doden te oordelen, en om loon te geven Uw
dienstknechten.
Gen.15:1 Vrees niet Abraham, Ik ben U een schild, Uw loon zeer groot.
Ps.19:12; Jes.40:10 en 62:11, Jer.31:16.
Duidelijk is dat de mens oogst wat hij zaait, nu en in het hiernamaals. Ja,
dit leven is als de zaaitijd en wordt maatstaf voor de oogst. Onze daden en
werken staan garant voor de mate van beloning. Aan de Overwinnaars
wordt hun loon uitgekeerd, zie Openbaringen 2:17-28, 3:5, 3:12, 3:21.
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Het komt er op aan om Gods geboden te bewaren, Openb.22:14 ... zalig die
Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij
door de poorten mogen ingaan in de stad. Het is het doen en houden van
de wet in een nieuw leven, niet als de Farizeëen, maar met toewijding
vanuit het hart der liefde. Daarom kloppen we onszelf niet op de borst,
maar we zien dat er in feite geen eind komt aan onze liefdesverplichtingen,
en we daarom nooit tevreden kunnen zijn met onszelf. Ons leven en onze
woorden vormen de expressie van ons innerlijk, waaruit we kunnen
waarnemen of we in Gods waarheid staan.

Het loon der onrechtvaardigen en van de werkers der ongerechtigheid is,
dat ze in of door hun eigen atomaire vuur zullen worden verbrand!
Japan Fukushima
De Amerikaanse senator uit de staat Oregon Ron Wyden bezocht als enige
senator van Amerika na de tsunami van 11-03-2011 het rampgebied. Wat
hij daar zag was een totaal verwoestte kerncentrale, waarin nog nucleaire
brandstofstaven aanwezig waren. Deze centrale geeft een zeer grote
dreiging voor een komende apocalyptische catastrofe, wereldwijde straling
van radioactiviteit, waarbij het Noordelijk halfrond het zwaarst zal worden
getroffen. Wyden waarschuwt op zijn website voor deze levensgrote
dreiging. Zie: www.wyden-senate.gov/news/press-releases/after-tour-offukushi...
Het lot van Japan én van heel de wereld hangt af van een volgende
aardbeving die Japan zal treffen, waarbij deze kerncentrale zal ineenstorten
en er een meltdown zal plaatsvinden. Er is volgens Wyden tot op heden
nog niets gedaan om te voorkomen dat deze centrale opnieuw zal worden
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geraakt door een nieuwe aardbeving of hoge vloedgolf. De Japanse en
Amerikaanse regeringen houden hun inwoners
onwetend, door voor te geven dat de veel te hoge
straling die er momenteel aanwezig is, geen gevaar
voor de volksgezondheid oplevert. Men negeert de
feiten en laat alles zoals het momenteel is. Hierdoor
wordt de aarde en al haar bewoners bedreigd met de
dood in naam van de politiek en wetenschap. De roodgloeiende kop
Wetenschap is alzo een véél grotere dreiging dan van een nucleiare
terrorisme. Wetenschap heeft verklaard dat brandstofstaaf
kernenergie onschadelijk is, dus moeten eventuele schadelijke zaken
doodgezwegen worden. Wetenschap belooft ons een heerlijk leven op
aarde, maar brengt ons wel ter dood, aldus Ron Wyden.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/12207/fukushima-heeft-de-poten
tie-om-de-wereldbeschaving-te-vernietigen
De kerncentrale te maal 100 miljoen doden voor zijn rekening nemen en
maximaal de gehele beschaving. Het aantal doden door Chernobyl wordt
wereldwijd geschat op 1 miljoen, als je dit vergelijkt met Fukushima, dan
gaat Fukushima minimaal 100 miljoen doden tot gevolg hebben, en zal
daarmee de grootste (agenda 21) depopulatie gebeurtenis in de
geschiedenis vormen. Aldus een expert, wat op bovenstaande website te
lezen en te zien is.
Satanische genocide!
Terugkomend op Fukushima en bovenstaand filmpje:
Uranium werkt 4,5 miljard jaar en maakt je dna naar de k.......
Strontium 90 werkt 600 jaar en geeft je botkanker en leukemie
Cesium … werkt 600 jaar en geeft je allerlei vormen van kanker
Heel Europa is met bovenstaande geïnfecteerd, we hebben dus allemaal
Cesium en Strontium binnen gekregen via onder andere ons eten. Je proeft
het niet, je ruikt het niet en je ziet het niet, het is een echte stille en
langzame killer. Als je het eenmaal binnen hebt gekregen duurt het 5 tot 60
jaar voordat je er kanker van krijgt, dan weet je ook gelijk wie je dit “kado”
gegeven heeft.
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Plutonium is het dodelijkst, dat zullen we merken als reactor 4 instort.
Plutonium is vernoemd naar pluto en dat is dan weer de god van de
onderwereld (en een hond van de magisch occulte Disney mind control
Mickey, dan snap je dat ook weer). Wie aanbidt goden uit de onderwereld?
Hoeveel macht heeft deze groep? Kruip onder die steen vandaan lieve
mensen! Aldus het bericht op de bovenstaande website!
Zie ook:
Het artikel van Dr. Janette Sherman, zij is een gerespecteerd en erkend
expert op het gebied van blootstelling aan straling.
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28870
Bovenstaande website is van prof. Michel Chossodovsky.
http://www.voorbeginners.info/scheikunde/het-atoom.htm
De ongrijpbare elektronen (van een website):
Normaal gesproken
heeft een atoom geen
lading. Dit komt
omdat hij niet alleen
positief geladen
protonen bevat, maar
http://www.presstv.ir/detail/24059
precies even veel
2.html
n e ga t i e f g e l a d e n
Nucleair-gewapend Israël, een
beeld van apocalyptische horror
e l e k t r o n e n .
Het spelen van de
volgens analysten. De
Elektronen dragen
illuminati met het
zionistenstaat zou 300 - 400
atomaire Goddelijke
nauwelijks bij aan de
atoombomen hebben.
vuur.
massa van een atoom,
maar bepalen in hoge mate zijn omvang. Als je je het atoom voorstelt
als een voetbal, is de kern niet meer dan een minuscuul speldenknopje
in het hart van de bal.
Volgens het klassieke model zweven de elektronen in banen rond deze
kern, net zoals de planeten rondjes rond de zon maken. Elke baan of
"elektronenschil" kan een bepaald aantal elektronen bevatten. Tussen
de diverse schillen zit lege ruimte. Een atoom bestaat dus voor het
overgrote deel uit helemaal niets.
Met dit model kun je heel veel eigenschappen van atomen verklaren
en begrijpen, maar niet alles. Daarom is er een model bedacht dat is
gebaseerd op de zogenoemde "kwantumtheorie". In plaats van banen
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is hierbij sprake van "elektronenwolken". Dit zijn gebieden waarin
zich waarschijnlijk ergens een elektron
bevindt, volgens een bepaalde
k a n s v e r d e l i n g .
H e t
“onzekerhei ds pr i ncipe” van de
kwantummechanica stelt dat je echter
nooit tegelijkertijd de exacte positie,
snelheid en richting van dat elektron te
weten kunt komen.

Over de Wolk- en Vuurkolom lezen wij in het Apocriefe boek Wijsheid
18:3 het volgende:
1 Maar uw heiligen hadden een zeer groot licht, welker stem zij (de
Egyptenaars) wel hoorden, maar zagen hun gedaante niet,
2 En achtten die gelukkig, dat zij ook niet leden, maar dankten hen dat zij
tevoren verongelijkt zijnde, hun nochtans geen schade deden, en smeekten
om genade, dat zij met hen geschil hadden gehad.
3 Waarvoor gij hun gaaft een vuurvlammige kolom, die hen geleidde op
de weg der onbekende reis, en een zon, die hen niet beschadigde in hun
heerlijke herberg.

Er is hier sprake van een vuurvlammige kolom en een aparte zon. Wijst
dit naar atomair vuur? Toen Mozes en Aäron voor Farao stonden en
met de staf van God tekenen deden, konden de Egyptische tovenaars
veel dingen ook nadoen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vandaag
de dag de illuminati-magiërs met de huidige technieken veel van
JHWH en Zijn oerkracht kunnen nadoen. Zie dat in de afbeelding op de
vorige bladzij.
http://cosmicconvergence.org/?p=641
Op bovenstaande website kunt u een speciaal rapport lezen over de
nucleaire catastrofe te Fukushima.: The Pacific Ocean is Dying
Jodiumtabletten (kelp) verkrijgbaar bij de drogist, ze kosten niet veel
en ze beschermen de schildklier tegen te hoge dosis stralingen.
Voorbereiding
Wat betekent voorbereiding? En wat houdt het in? Voorbereiding is: je
ergens klaar voor maken wat in de toekomst staat te gebeuren, zodat
het je niet overvalt en je er verschrikt of angstig van zou worden.
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Elk mens moet zich in het leven voorbereiden op tenminste twee zeer
belangrijke dingen, die wij niet ontlopen kunnen. Dat is de dood, het
naakt wederkeren tot de aarde. En het is het voorbereiden op de
eindtijd, de dag der grote gerichten, ook wel de oordeelsdag genoemd.
Er zijn weinig zekerheden in het leven, maar zekerheden die er wel
zijn, zijn de dood en de oordeelsdag, daarvan weten we zeker dat ze
zullen komen. Wanneer weten we niet, maar komen zullen ze. Als de
dood morgen voor ons zou komen, dan moeten we bereid zijn. Als de
oordeelsdag morgen zou komen, dan moeten we ook daarop bereid
zijn. Er geestelijk en
lichamelijk op
voorbereid zijn.
De tijd die een mens
nodig heeft om zich
voor te bereiden op de
dood en de eindtijd, is
veel te kostbaar om die
verloren te laten gaan
met allerlei tijdelijke
Radioactief zeewater vanuit Japan
dingen. Wij kunnen wel
veel tijd besteden aan
gezondheid, maar als we ons daarbij niet voorbereiden op de dood, dan
proberen we met zo gezond mogelijk te leven, ons leven zo lang
mogelijk te rekken, alhoewel we daar geen hand in hebben. Alsdan is
het te druk maken over gezondheid een teken van onze angst voor de
dood en dus een niet voorbereid zijn. Want iemand die wel voorbereid
is op de dood, kan sterven en het maakt dan niet uit wanneer.
Wij kunnen wel veel tijd besteden aan allerlei uiterlijke dingen, aan
allerlei bezittingen, maar als wij ons daarbij ook niet voorbereiden op
de eindtijd dan zullen de eindtijd gebeurtenissen ons plotseling
overvallen. Dan is ons opgaan in de huidige materiele dingen een teken
van het niet los zijn van deze aarde en dus niet een voorbereid zijn voor
de toekomende nieuwe aarde, waar al onze hedendaagse luxe er niet
meer zal zijn. Wij moeten nu al los komen van alle luxe die wij
hebben. Zijn we dat niet dan zal ons straks het hart verschrikken van
angst en wanhoop.
Een mens die niet voorbereid is, is gelijk een dwaas. Waarom?
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-Als je weet dat er vannacht een inbreker in je huis komt, dan zorg je
dat je wakker bent en de inbreker kunt wegjagen of op heterdaad
betrappen.
-Als je weet dat er een storm op komst is, dan neem je maatregelen om
jezelf en je huishouden te beschermen.
-Als je weet dat er oorlog komt, dan zorg je dat je erop voorbereid
bent.
-Als je weet dat er hongersnood komt, dan zorg je dat je erop
voorbereid bent. Lees Genesis 41 hoe Farao gewaarschuwd werd voor
de komende hongersnood en hoe hij en Jozef zich daarop voorbereiden.
-Als je weet dat de dakbalken van je huis verrot zijn, dan leef je niet
gewoon door in je huis alsof er niets aan de hand is. Het zou zéér
onverantwoordelijk zijn om met je gezin te blijven wonen in een huis
wat op instorten staat. Nee, elk weldenkend mens neemt zijn
maatregelen. Je kunt wel op God vertrouwen dat Hij je bewaren zal,
maar daarmee worden de balken van je dak niet beter. Je zult zelf aan
de arbeid moeten.
Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle
hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de
toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt JHWH der heirscharen, Die hun
noch wortel, noch tak laten zal. (Mal. 4:1)
Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag
van JHWH komen zal. (Mal. 4:5)
De grote dag van JHWH is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van
den dag van JHWH; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een
dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag
der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een
dag der wolk en der dikke donkerheid; Een dag der bazuin en des geklanks
tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken.En Ik zal de mensen bang
maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij hebben tegen JHWH
gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal worden
als drek.Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden ten dage der
verbolgenheid van JHWH; maar door het vuur Zijns ijvers zal dit ganse land
verteerd worden; want Hij zal een voleinding maken, gewisselijk, een
haastige, met al de inwoners dezes lands. (Zef. 1:14-18)

Laten wij ons voorbereiden op die grote dag!!
Als je zou weten dat morgen voor u de dood komt, wat zou u doen?
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Als je zou weten dat morgen Gods grote dag is en Hij komt om deze
aarde te richten en de mensen te oordelen, wat zou u doen?
Enkele gevallen van voorbereidingsvoorbeelden uit de Bijbel.
- Wanneer Jakob weg trekt bij zijn schoonvader en op het punt staat
Ezau weer te ontmoeten, verdeelt hij de vrouwen en kinderen in
groepen, zodat er, in uiterste nood, altijd nog een groep weg kan
vluchten en overleven. Jakob had toch ook op God kunnen
vertrouwen?
- Jozef bereidt zich voor op zeven jaren van hongersnood. Dit doet hij
niet alleen voor zichzelf maar ook voor het volk. Hij had toch ook op
God kunnen vertrouwen?
- De gelijkenis van de tien maagden verhaalt ons van een aanstaande
bruiloft. De meisjes wisten niet precies wanneer de bruidegom zou
komen. Daarom waren er vijf meisjes die zorgden dat ze vaten met olie
bij zich hadden om zodoende hun lampen, mocht het voor langere tijd
nodig zijn, brandende te kunnen houden. De vijf dwaze meisjes deden
dit niet, die namen alleen hun lampen vol met olie mee en dachten dat
het wel genoeg zou zijn. Toen ‘s nachts opeens de bruidegom kwam,
vulden de wijze meisjes snel hun lampen met olie en gingen met de
bruidegom mee naar de bruiloft. De dwaze meisjes constateerden dat
hun lampen leeg waren, en moesten toen nog gaan zorgen voor olie om
hun lampen aan te steken, maar toen ze dat voor elkaar hadden, was het
te laat. De bruidegom was al naar binnen met de vijf wijze maagden en
de deur was dicht.
De wijze meisjes hadden toch ook op God kunnen vertrouwen zonder
een voorraad olie aan te leggen? Dat Hij hun lampen wel vol olie zou
houden?
Uw commentaar zou kunnen zijn dat God in de woestijn ook zorgde
dat het volk Israël te eten en kleding had, en dat Hij nu nog machtig is
om ons van eten en drinken te voorzien. Zeker is God nog machtig,
maar in de woestijn moest God ook wel het volk van eten, drinken en
kleding voorzien, anders zou het ganse volk omgekomen zijn van
honger, want in de woestijn was niets. En voordat het volk de woestijn
introk, had het niet de middelen en mogelijkheden om een voorraad
aan te schaffen en mee te nemen.
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God heeft ons mensen begenadigd met hersenen die we kunnen
gebruiken. Met deze hersenen kunnen we nadenken en zien wat er
allemaal in de wereld gebeurt. Zien in welke tijd wij leven en we
kunnen lezen in de Bijbel en andere geschriften wat de toekomst
brengen gaat. Dat die toekomst een benauwde tijd zal worden, moge
duidelijk zijn. Dit wetende is het zéér onverantwoordelijk om maar
achterover in uw stoel te blijven zitten en maar op God te vertrouwen
dat Hij wel zal zorgen. Nee, indien u de gelegenheid en de middelen
daartoe gehad hebt om een voorraad van voedsel aan te leggen en u
doet dit niet (o.a. vanuit luiheid of onverschilligheid), dan is het maar
de vraag of God u dan wel zal helpen ten tijde van de benauwdheid
(o.a. hongersnood, natuurrampen enz). De dieren die een winterslaap
houden, leggen in de herfst ook een voorraad voedsel aan. Doen ze dit
niet (uit luiheid of laksheid), dan verhongeren ze en zullen ze sterven.
God helpt ze dan niet.
Wij leven in een wereld waarin we zéér afhankelijk zijn gemaakt van
winkels en bedrijven. Veel producten
halen we uit het buitenland en zijn dus
afhankelijk van wat zij exporteren willen.
Draaien zij de olie en gas toevoer dicht,
dan hebben wij een probleem. Dan wordt
de benzine schaars en duur waardoor
uiteindelijk het transport stil zal komen te
liggen en dus de winkels niet meer
Lege Winkelschappen
bevoorraad worden. Waar gaan we dan
onze buik mee voeden en onszelf warm mee houden?
Wij leven nu nog in een tijd van overvloed (dus niet in de
omstandigheden zoals het volk Israël was in de woestijn), daarom is
het verstandig om een voedselvoorraad te hebben voor zeker minimaal
3 maanden. Ook is het verstandig om een veilig onderkomen te hebben.
Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe;
verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. Want ziet,
JHWH zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der
aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar
doodgeslagenen niet langer bedekt houden. (Jes. 26:20-21)

Als u daar geen geld voor hebt, dan is het wat anders, maar indien u het
geld hebt en het niet gebruikt om uzelf en u naaste te helpen
voorbereiden op de toekomende dingen die staan te gebeuren, dan zult
u straks een stapel geld op tafel hebben liggen...... maar geen eten en
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drinken. Gij dwaas! Gebruik je talenten! Gebruik je geld! Of uw geld is
als was voor de zon gesmolten, doordat de banken in elkaar klapten!
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5/24/2012 -- Large Explosive eruption at Sakurajima Volcano -- South
Japan
Freak-storm-brings-never-seen-before-hail-to-Philippines-homes-destr
oyed Bron: Hln.be

Grote barst in de zuidelijke muur van Fukushima reactor 4 - het einde van de
wereld zoals wij die kennen?

http://eindtijdnieuws.blogspot.com/
U.S. not ready for approaching Japan Tsunami debris & Radiation in
the coming weeks! (May 23, 2012)
Tepco-date-reveals-nuclear-meltdown-reactor-4-spent-fuel-pool
Major-crack-in-the-south-wall-of-fukushima-reactor-4-is-this-the-endof-the-world-as-we-know-it

http://www.naturalnews.com/035975_Fukushima_radiation_cover-up.html
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Bescherming tegen radioactieve straling, o.a. door vitamine C en D3.
Antioxidanten zijn neutraliserende stoffen. Radioactieve atomen
missen elektronen die ze graag ergens anders weg willen kapen. Ze
stelen ze vervolgens van anderen atomen, waardoor DNA-beschadiging
optreedt. Een antioxidant geeft aan deze radioactieve atomen de
elektronen die zij zoeken. Op die wijze werkt een antioxidant als een
neutralisator of plaatsvervanger.
Jodium, melatonine, natriumbicarbonaat (maagzout), Calcium-magnesium, kelp, chlorella,
spirulina, en dergelijke zijn goede neutralisatoren.
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Nucleaire winter Japan... ( www.zonnewind.be)
"Japan aan de vooravond van een nucleaire winter"

1 juni 2012
Door Arjan Plantinga
Japan zal binnen afzienbare tijd onleefbaar zijn - of is dat feitelijk al;
en mocht het land op miraculeuze wijze de enorme radioactieve
besmetting zo goed en zo kwaad als het gaat weten weg te werken, dan
dreigt het land er vervolgens financieel aan onderdoor te gaan, zo
verklaarde Dr. Hiroaki Koide, van het Kyoto University Research
Reactor Institute tegenover de Administratieve Toezichtscommissie in
het Japanse Hogerhuis: "Zelfs als de Japanse regering zich failliet zou
laten verklaren zal er niet genoeg geld zijn om de schade die is
veroorzaakt te compenseren."
Hoewel Westerse overheden en media niets anders doen dan de risico's
van de ramp als nauwelijks aanwezig voorstellen, staan de Japanse
media uiteraard wel dagelijks vol met tal van alarmerende berichten en
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nemen de protesten tegen de leugenachtige overheid hand over hand
toe.
Een weldenkend mens zal die alarmerende berichten niet nodig hebben
om te begrijpen dat de situatie catastrofaal is. De vier reactoren in
Fukushima staan nu al 14 maanden en 20 dagen radioactieve deeltjes
uit te spugen en het einde is nog lang niet in zicht. Voorzichtige
schattingen over de duur van de opruimwerkzaamheden bedragen 10
tot dertig jaar, maar ook veertig jaar of langer wordt genoemd.
In het slechtste geval zal de centrale dus de rest van ons leven staan te
lekken en radioactiviteit de wereld insturen. Radioactiviteit
veroorzaakt kanker, radioactiviteit tast uw organen aan, radioactiviteit
tast onze voedselvoorziening aan. De ramp in Tsjernobyl (180 ton
brandstofstaven) vond 26 jaar geleden plaats. Nu nog steeds worden
landbouwbedrijven in het Verenigd Koninkrijk beperkingen opgelegd,
net als veeteeltbedrijven in Zweden en Finland.
In de kerncentrale van Fukushima spreken we alleen al in reactor 4
over meer dan 4.000 ton brandstofstaven. Landbouw rondom de
getroffen centrale is inmiddels onmogelijk. Aan de westkust van de VS
en Canada werd in augustus 2011 radioactief besmette tonijn
aangetroffen. Het nieuws kwam nu pas naar buiten. Volgens de
Amerikaanse overheid betekent de besmette vis geen gevaar voor de
volksgezondheid en kan hij gewoon gegeten worden. Een Amerikaanse
kankerexpert noemde dat "volstrekt onverantwoord".
De VS zijn niet alleen via het water het eerste 'doelwit' van de straling.
Ook via de lucht bereiken de radioactieve deeltjes via de oostelijke
luchtstromen eerst Noord-Amerika. De berichten lopen uiteen, maar u
kunt er zeker van zijn dat zeker het westen van de VS al aangetast is.
De Japanners vierden nog maar kort geleden het begin van de lente.
Dat is in Japan een belangrijke gebeurtenis, waarbij iedereen naar de
bloesems van de kersenbomen komt kijken.
Toshio Nishi, een professor van de Reitaku Universiteit in Chiba,
Japan en in heel het land bekend vanwege zijn werk voor de Japanse
media sprak echter over een ''nucleaire winter' die Japan te wachten
staat.
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"We beseffen nu dat de overheid en de bazen van de energiebedrijven
denken dat wij niet intelligent genoeg zijn om het technisch jargon
over kernenergie te begrijpen. Uiteraard waren we niet zo goed op de
hoogte van de esoterische termen toen de ramp toesloeg. Maar nu
begrijpen we heel goed dat we zullen worden geconfronteerd met een
nucleaire winter op deze prachtige archipel, gesitueerd op de Ring van
Vuur, en dat we wellicht niet lang genoeg zullen leven om die winter
mee te maken."
"Sinds er bommen vielen op Hiroshima en Nagasaki heeft Japan een
overtuiging gecultiveerd waarbij kernwapens werden veroordeeld.
Maar door de jaren heen veranderde Japan in een vreemd wezen dat
zich immuun waande voor het nucleaire gevaar. Slechts weinig
Japanners verlieten in de weken na de ramp het land. Zelfs oog in oog
met deze gruwelijke realiteit bleven we kalm. Ondertussen wordt de
valse voorstelling van veilige, goedkope en altijd schone energie met
het terugtrekkende water de zee ingespoeld."
Hoe die verandering heeft kunnen plaatsvinden bleek uit een artikel in
de Wall Street Journal, waarin wordt gesteld dat zelfs de CIA eraan te
pas kwam om de Japanners enkele jaren na de twee misdadige
atoombommen te overtuigen toch te kiezen voor kernenergie:
"Volgens een Japanse professor kon de nucleaire ambitie worden
gerealiseerd met behulp van een wel heel vreemde bondgenoot: de
CIA.
Tetsuo Arima, een onderzoeker aan de Waseda Universiteit in Tokyo
ontdekte in de nationale archieven van Japan een groot aantal
vrijgegeven CIA-dossiers waaruit bleek dat één man, Matsutaro
Shoriki, doorslaggevend was bij het op weg helpen van de ontluikende
Japanse nucleaire industrie.
Mr. Shoriki was van vele markten thuis: hij was een eerste klas
oorlogsmisdadiger, hij was de baas van Yomiuri Shimbun (Japan
grootste en invloedrijkste dagblad) en de oprichter van zowel het eerste
commerciële televisiestation als van honkbalteam Tokyo Giants.
Minder bekend was dat de mediatycoon samenwerkte met de CIA om
kernenergie te promoten in Japan.
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Mr. Shoriki gebruikte - gesteund door de CIA - zijn invloed om
lovende artikelen te publiceren over de zegeningen van kernenergie.
Een warm voorstander van een opnieuw gemilitariseerd Japan steunde
Mr. Shoriki kernenergie, in de hoop dat die ontwikkeling op een dag
zou leiden tot een eigen atoombom voor Japan. Het lobbywerk achter
de schermen van Mr. Shoriki zorgde voor een kettingreactie in andere
media, waardoor de publieke opinie uiteindelijk veranderde."
Het zou niemand moeten verbazen, want van de CIA is al jaren bekend
dat ze, nauw samenwerkend met het Amerikaanse leger en tal van
andere onduidelijke organisaties, geen ander doel dienen dan het
stabiliseren van Westerse afzetmarkten en het destabiliseren van
landen en regio's waar Westerse bedrijven nog niet de boventoon
voeren (zie Libië, Syrië, et al).
Hoewel nog niet bewezen, kunnen we er zeker van zijn dat de CIA en
aanverwante destructiebedrijven ook nu hard werken om de werkelijke
gevolgen van de voortdurende catastrofe in Fukushima voor de wereld
verborgen te houden. Zou de wereld wel naar waarheid door de
Westerse nieuwsmedia geïnformeerd worden dan zou dat het einde van
kernenergie betekenen. De burgers zouden massaal de straat opkomen
om de sluiting van alle kerncentrales te eisen. Dat zijn er al met al een
dikke 800, waarvan een flink deel al meer dan 35 jaar oud is
(waaronder die van Doel, op een steenworp afstand van waar ik dit
schrijf) en het zou economische druk op de nucleaire staten leggen die
ze in het huidige economische klimaat wellicht niet licht te boven zou
komen.
De keuze zou in een reële wereld, waarin de burger niet volledig
achterlijk en verkleuterd zou zijn door de decennialange manipulaties
van het onderwijs, de media en de overheden geen moeilijke zijn.
Maar helaas leven we wel in een wereld van hersendode
systeemzombies die zich door de poppenspelers alles laten aannaaien
en hen daarvoor zelfs nog dankbaar zijn.
"Hoeveel land zullen we verliezen?" vraagt professor Koide zich af.
"Wanneer ik de schaal van de schade door de ramp in Fukushima
probeer te analyseren ben ik overweldigd. Wanneer we de Japanse

28

De Nucleaire Holocaust

deel 2

No. 629

regelgeving strikt zouden toepassen zou de prefectuur Fukushima
volledig moeten worden ontruimd."
Koide zei dat tegen een parlementaire commissie en zal zich dus
voorzichtig hebben uitgedrukt. Zou hij hebben gezegd wat hij
werkelijk denkt dan zou hij hebben gesteld dat heel Japan moet worden
ontruimd. En na de volgende zware aardbeving het hele noordelijk
halfrond.

