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Wat voor tijd gaan we tegemoet?

Enerzijds een hele mooie tijd, maar anderzijds een tijdelijke zeer moeilijke

crisis-periode, waardoorheen wij moeten gaan om tot de nieuwe tijd te

komen. Het is net als bij een geboorte, waaraan soms bange weeën

voorafgaan.  Wanneer wij rondom ons heen kijken hoe het verkeer

toeneemt, onze Westerse landen vol raken met auto’s, wegen,

vervoermiddelen, allochtonen en moskeën etc, baart ons dat zorgen.  De

verstedelijking neemt wereldwijd hand over hand toe. Oorlogen, rampen,

ernstige ongelukken zoals in Japan Fukushima, aardbevingen, etc. vinden

met de regelmaat van de klok plaats. En vervolgens wat er zich boven onze

hoofden afspeelt, waar men ons besproeit met chemisch barium-gif via

chemtrails.

Wat beoogt men met chemtrails? Dat is een goede vraag, waarover niet

iedereen zich druk maakt, want het speelt zich boven onze hoofden af, en

velen denken dat het zo hoort en het geen kwaad kan. Er zijn echter wel

enkele wakkere mensen die zich grote zorgen maken over de chemtrails die

dagelijks boven ons hoofd worden getrokken door speciale vliegtuigen.  Er

wordt door hen gedacht dat de chemtrails opzettelijk worden gemaakt om

de wereldbevolking drastisch te verminderen. Regeringen zouden bewust

de chemtrails inzetten om ons van boven af te vergiftigen met barium, en

van af de grond via fluor in drinkwater, chemische medicijnen, vaccins, en

het onthouden van natuurlijke voedingsmiddelen, etc. Wat is er van waar,

en wie zal het ons kunnen zeggen?

http://www.bariumblues.com/

http://www.assassinationscience.com/Chemtrails.htm

http://salonesoterica.wordpress.com/2007/11/09/video-on-reptilians-mind-

control/

William Henry, schrijver van diverse boeken, stelt dat er

door een komende zonne-uitbarsting zeer veel energie zal

vrijkomen waardoor het bewustzijn van de mensheid zal

verhoogd worden. Zie zijn website:

http://www.williamhenry.net/

Kan het zijn dat de illuminati de energie uit de kosmos ter

verhoging van ons bewustzijn via Chemtrails en HAARP

tegen willen houden?
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De Geest uit de Hoogte is echter niet tegen te houden door welk menselijk

vernuft dan ook.  Zie:

Jesaja 32:15  Totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte; dan

zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal

voor een woud geacht worden.

Hoger Bewustzijn is aanstaande via het Galactisch Kruis op 21-12-2012

Dr. P. Violette stelt dat onze aarde

momenteel sterk onder vuur ligt van

de rusteloze zon. De zon nadert eind

2012 en begin 2013 haar maximum.

Er zijn reeds verschillende tekens

hiervan in de hemel te zien, o.a. het

vreemdsoortige Noorderlicht.  Veel

apart Noorderlicht was er dit jaar

waar te nemen. Het blijkt dat dit

zonne-maximum samenvalt met het

aflopen van de Maya-kalender op 21-12-2012, en ook met de christelijke

eindtijdverwachting. De NASA voorzegd ook dat er een gigantische

zonnestorm op komst is, waardoor alle elektriciteit op aarde zal uitvallen,

zodat we honderden jaren worden teruggeworpen in de tijd, toen men nog

geen elektriciteit bezat.  Patrick Geryl zegt dit eveneens in zijn boeken en

voordrachten. De gevolgen van het uitvallen van alle elektriciteit zullen

zeer groot zijn voor onze samenleving en maatschappij, die geheel

afhankelijk is geworden van elektriciteit! Het hele leven zal

noodgedwongen nagenoeg tot stilstand komen. 

Zonnestormen zijn niet nieuw. In oud

Egypte werden ze aangeduid als de Aton-

zon, die met handjes (stralen) naar de aarde

reikte, wat het ANKH-symbool voorstelde,

wat de sleutel tot het leven te zien geeft.

Elektriciteit van de zon, dus energie uit de

kosmos, blijkt de sleutel of bron van het

aardse leven te zijn. Deze kosmische

energie wordt in de Bijbel aangeduid als

zijnde de ‘Geest uit de hoogte’, ook de

heilige Geest genaamd. 
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Zie ook www.williamhenry.nt/art_sun.html

In brochures 641 en 643 hebben wij reeds over de chemtrails geschreven,

en terloops ook in andere brochures dit fenomeen aangehaald. Het komt er

in het kort op neer dat de illuminati/reptilians door middel van HAARP en

de chemtrails de verhoogde kosmische energie waardoor de mensheid zal

ontwaken, tegen willen houden, dan wel ongedaan willen maken, ja zelfs

van ons willen stelen. De illuminati weten als geen ander dat de verhoogde

energie eraan zit te komen, waardoor de mensheid op een hoger

bewustzijnsniveau zal geraken. Ook de Bijbel meldt dit fenomeen, voor de

nieuwe tijd, wanneer de Geest uit de hoogte zal worden uitgestort,

waardoor verhoogd bewustzijn en verbrede kennis ons deel wordt. De

kennis zal enorm vermeerderen, gelijk water de bodem der zee bedekt, zie:

Ezechiël 36:27  En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en

Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten

zult bewaren en doen.

Ezechiël 37:14  En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik

zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, JHWH, dit gesproken en

gedaan heb, spreekt JHWH.

Ezechiël 39:29  En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen,

wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israels zal hebben uitgegoten,

spreekt JHWH.

Joël 2:28  En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten

over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden

zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

Joël 2:29  Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal

Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

Zacharia 6:8  En Hij riep mij, en sprak tot mij, zeggende: Zie, deze, die

uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest doen rusten in

het Noorderland.

Jesaja 11:9  Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen

berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis van JHWH zijn,

gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

Habakuk 2:14  Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid

van JHWH bekennen, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

Ook in Jeremia 30-33 wordt erover gesproken, en ook door de andere

profeten, welke grote zegeningen God over Zijn volk zal uitstorten.
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Dat de illuminaten voor een ontwaakte bevolking doodsbang zijn, is

gemakkelijk voor te stellen, aangezien de mensen alsdan de leugens van de

illuminaten zullen inzien en zich van de dwang en slavernij der illuminaten

zullen gaan bevrijden. De illuminaten zullen er álles en alles aan doen om

ons slapende te houden. Zelfs denkt men erover om Internet streng te

censureren, ten einde ons de toegang tot de werkelijke feiten te onthouden.

Helaas, de ontwaking is gaande en niet meer tegen te houden, wat de

doodsteek inhoudt van alle bloedzuigende systemen en parasieten. 

De illuminati zijn voorbereid op komende calamiteiten. Ze hebben hun

onderaardse steden klaar, zie:
http://www.youtube.com/watch?v=3rJi6NM7FJs&feature=endscreen&NR=1

Hieronder een kort artikel van Internet:

Excerpt from the preface of Blue Blood, True Blood:

Author Stewart Swerdlow spoke about a Reptilian race which lives

underground and first came here over 800,000 years ago. This information

was imparted to him, he claimed, during the 13 years he served as an

experimental subject in a government-sponsored mind control project in

Montauk, NY.

Between 200,000 to 300,000 people were experimented on in Montauk,

and most of them did not survive, he said. Now, mind control can be

employed worldwide via satellites, he noted.

Among the details Swerdlow shared about the

Reptilians:

They originated in the Draco star system, and

arrived in our solar system via hollowed-out

asteroids.

They colonized a Pacific content called

Lemuria and later battled with the Atlanteans.

Eventually they formed a hybrid race with the Atlanteans. It is from this

group that the Illuminati or ruling families descended. There are seven

different species in the Draco empire. One type has white segmented skin,

cat-like eyes, wings, and a pronounced jaw and teeth.

The Illuminati are planning a “staged alien invasion” to trick people into

forming a one-world government and they’ll use holographic technology to

project imaginary battles, Swerdlow warned. Ultimately, they seek to send
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millions of people out to colonize habitable moons of Jupiter and Saturn,

he added.

Literary Credits include: Blue Blood, True Blood: Conflict & Creation, The

Healer’s Handbook: A Journey into Hyperspace, The Hyperspace Helper:

A User-Friendly Guide

“As far as the history of this planet is concerned, you can consider that

everything you ever learned is a complete lie. All history and science books

are rewritten to accommodate the agenda of the controllers of this planet.

These books are just as false as the New Age material spewing forth from

such places as Sedona and Santa Fe, to name a couple of Illuminati meccas.

D i s i n f o r ma t i o n  i s  r a mp a n t

everywhere.

“My information comes from my

Montauk Project indoctrinations,

experiences, conversations with

scientists involved in Illuminati

programs, communications with alien

and inter-dimensional beings whom I

met at various government projects,

and through the probing of my own

Over-soul.

“The controllers plan the pattern of

coming events in such a way to

purposefully disorient the masses

while they alone see the destination

and the order of life. The masses are lead to believe that haphazard events

amidst chaos shape their existence.

“In true reality, there is no such thing as chaos. Chaos is simply a pattern

not yet understood or perceived. Think about an ant crawling over a

designed tiled floor. The ant may seem confused or disoriented; not

knowing which way to go. But a human being watching the ant from a

higher perspective clearly sees the floor pattern and knows which way the

ant can get to its destination. To the ant, there is only perceived chaos. To

the human, there is a prescribed pattern.

“To the controllers, the humans are the ants. The controllers are interested

in directing the people in such a way that they do not know that they are
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being directed. The controllers work slowly and methodically from a global

perspective to accomplish their goals. With awareness, you too, can

perceive order from the chaos, make some conscious decisions, and gain

control of your own life and destiny

http://www.youtube.com/watch?v=Td6rGs_aLk0

http://www.globalresearch.ca/chemtrails-the-realities-of-geoengineering-an

d-weather-modification/5311079

Zie op Youtube video’s over Solar Shift System

http://www.silentfurnace.com/heartwebinar/

Momenteel waren er zeer grote zonne-uitbarstingen (10-11-2012) zie:

http://the-embassadorion.blogspot.nl/ 

http://the-embassadorion.blogspot.nl/2012/11/farside-explosion-spaceweat

hercom.html

De Zon als muziek-instrument

De zon is gelijk als een groot muziek-instrument, die een complex van

deeltjes aan akoestische golven uitzendt. De zon rinkelt als het ware als een

bel, een grote gong, en

vibreert als een orgelpijp. Dit

i s  de  ‘zonne-muziek’

waaraan wij niet denken als

wij de zon zien. Wij horen

namelijk deze muziek van de

zon niet, maar het zijn wel

grote golven en frequenties.

Ze zijn echter te laag voor

ons gehoor. De zon staat ook

heel ver van ons af, wel 93.000 mijlen. Dat zou nog niet hinderen, maar het

zit ‘m dus in ons gehoor, dat wij de muziek die uit het hart van de zon

voortkomt niet kunnen horen. Wat wij slechts waarnemen is het licht van

de zon. Nu bestaat er volgens het christendom een mysterieuze kosmische

verlossende kracht die men aangeeft met de letters INRI. In de mythe liet

Pilatus boven het vloekhout van Jezus deze letters plaatsen als opschrift. In

de gnostische traditie betekenen deze letters het volgende: Igen Natura

Renovatura Integra, dat wil zeggen, dat door het vuur de natuur geheel zal

worden vernieuwd.  Het betreft hier het zonne-vuur van een komende zeer

grote zonne-uitbarsting, waardoor de natuur compleet wordt vernieuwd. De
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aarde zal dus niet meer door water, maar door vuur worden gereinigd,

omgevormd.  Dat wijst niet op de een of andere

wereldomvattende bosbrand of atomaire oorlog,

maar op een grote zonne-uitbarsting.  De energie

die daarbij vrijkomt wordt de ‘christos-energie’

genoemd, waardoor een mens verhoogd bewustzijn

ontvangt. Wanneer er in de Bijbel wordt gesproken

over de wederkomst van Christus, wijst dat niet

erop dat er een God-mens vanuit de hemel zal

terugkeren, maar wijst het naar deze komende

zonne-uitbarsting. Lees in dit verband eens Lucas

21:26-28 met ándere ogen.  Het Goddelijk licht van

deze komende zonnevlammen wijst alsdan naar wat in

Mattheus 24:27 staat.

INRI = christos = gezalfde, de

manifestatie van licht-energie of

frequenties, vibratie van de

zonne-muziek. De zonne-

muziek zal ons hart eenmaal in

vlam zetten, verlichten, zodat

wij ons in JHWH verheugen

mogen met onuitsprekelijke blijdschap!  En dat nog

wel heel binnenkort!    De Monstrance van Rome

laat ons dit fenomeen duidelijk zien. In het Vaticaan

weten ze hier veel en veel meer van, zie de

afbeeldingen:

http://www.soldier4lordjesus.com/paganism-nimrod-semiramis-roman-cath

olicism-obelis.php

http://biblelight.net/vatican.htm

Jezus

Jezus wordt gezien als de son of men, de sun of

zon, die het licht aan de wereld geeft, zie

afbeelding van de Sopra Minerva te Rome.

De energie die van de zon afkomt is gelijk aan wat

in de Bijbel genoemd wordt de ‘dauw des hemels’.

De Rozenkruisers vertalen INRI nog weer anders, nl.. als Igne Nitrium
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INRI als zonne-

uitbarsting valt samen

met het Galactische

Kruis op 21-12-2012

Roris Invenitur, dat betekent de

vuurdoop of reiniging van en door de

dauw des hemels.  Deze hemelse dauw

ontspruit uit het centrum van de Galaxy

en wordt door de zon getransporteerd

naar de planeten.  Deze ‘dauw’ wijst naar

het Manna dat 40 jaar lang tijdens de

woestijnreis van Israël neerdaalde. Het

werd ‘hemelsbrood’ genoemd. 

Lees Deuteronomium 33:13

 En van Jozef zeide hij: Zijn land zij

gezegend van JHWH, van het uitnemendste

des hemels, van den dauw, en van de diepte, die beneden is liggende;

14  En van de uitnemendste inkomsten der zon, en van de uitnemendste

voortzetting der maan;

Wonderlijk dus dat onze zon voedsel kan

produceren! De betekenis van INRI als opschrift van

Pilatus boven het kruis van Jezus is dan ook wel heel

duidelijk voor ons, dat het niet wijst naar een

letterlijke en historische Jezus, maar naar een mythe. 

Ook de uitspraak van Jezus dat zijn vlees waarlijk

spijs is wijst niet naar kannibalisme, maar naar de

zon en de hemelse dauw.  De instelling van het

zogeheten ‘heilige Avondmaal’ staat dan ook in een

totaal ander daglicht dan de christenen ervan

gemaakt hebben.  Bij de

christenen is het een magisch gebeuren geworden,

waarbij men zijn geloof ziet te versterken. Ook de

wederkomst van Jezus wijst naar de terugkeer van

INRI, de dauw des hemels, waardoor er een

wedergeboorte van de aarde en kosmos zal

plaatsvinden. Dat houdt een ontwaking en hogere

bewustwording in van de mensheid zoals uit Adam

ontsproten. Het wordt ook wel een ‘zalving’

genoemd. Het Griekse woord christos betekent

gezalfde. Deze zalving begint volgens de Maya’s

en oude natuurreligies op 21-12-2012, waarmee de
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http://reflectionmaat.blogspot.nl/

Op de website: www.embassadorion.blogspot. 

staan meer voorbeelden van spiegelbeelden

i l lumina t i  me t  hun

tijdrekening instemmen.

Het gaat hierbij om het

hemelse licht van Sion. Si

wijst naar seed, zaad, en

on wijst naar zon, dus

zaad van de zon. Potifera

was een priester van On,

de zonnestad in Egypte

Heliopolis. Het wijst

tevens naar de Griekse

god Vulcan.

Ons hoofd is de kamer waarin onze hersenen worden beschermt, waarin

onze ogen, oren, neus en mond aanwezig zijn. Onze zintuigen als zien,

horen, proeven en ruiken zitten in ons hoofd. Alleen ons zintuig voelen zit

in heel ons lichaam.  Ons hoofd wordt gezien als de ‘Heilige Graal’, een

beker waarin het hersenvocht aanwezig is. Dit hersenvocht kan alleen door

de zonne-energie worden geactiveerd, dat is in werkelijkheid de energie

vanuit de Galaxy, die via de zon tot ons wordt gebracht.  Vandaar de oude

zon-verering die door de

o u d e  c u l t u r e n  i s

ingevoerd, en later door

het christendom is

overgenomen, waarbij

men de mythe van Jezus

v o o r  h i s t o r i s c h e

werkelijkheid is gaan

houden, wat zeer veel

geld in het laatje heeft

gebracht, volgens de

vorige paus.  De sleutel

tot het leven is deze

e l ek t r i s c h e  zo n n e -

energie, afgebeeld door de oude Egyptenaren door middel van het ANKH-

symbool. We zien dan ook diverse afbeeldingen van de oude Egyptenaren

met dit ANKH-teken, en ook Akhenaton en Nefertite onder de stralen van

de zon hun kinderen ten vuurdoop houden. 
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William Henry

onthult in zijn

boek ‘The Healing

Sun Code’ het

mysterie van deze

hemelse dauw.  De

oude Egyptenaren

noemden het MST, waarvan ons woord mist afkomstig lijkt te zijn, wat

wijst naar kleine waterdruppeltjes. Het water wordt geactiveerd door de

energie vanuit de Galaxy via de activiteit van de zon. Hoe dat precies werkt

is voor de moderne wetenschappers nog een raadsel. Zij bekennen eerlijk

dat ze hiervoor opnieuw naar

school moeten.  In 2010

b e g o n n e n  e e n  a a n t a l

wetenschappers wakker te

worden, toen ze zagen dat uit

het hart van de zon zulke

e n o r m e  z o n n e v l a m m e n

voortkwamen zoals men die

nog nooit tevoren had gezien.

Dit soort zonnevlammen kan

volgens hen alle leven op aarde

muteren, wijzigen. Enkelen van

deze wetenschappers hebben

aan de bel getrokken en gezegd

dat binnenkort het leven

drastisch gewijzigd kan (zal)

worden, en dat er veel mensen

op aarde de impact hiervan niet

z u l l e n  o v e r l e v e n .

Wetenschappers van de Purdue en Stanford Universiteit stelden vast dat er

een verval plaatsheeft van het radioactieve element Carbon-14.  De oorzaak

hiervan is de zon, daar de zon neutrino’s uitzendt die voor dit verval

zorgen. Neutrino’s zijn bijna onzichtbare hooggeladen energiedeeltjes, die

ook wel ‘geestdeeltjes’ worden genoemd. Het verval vindt plaats binnen

een 33-dagen cyclus die plaatsheeft in de kern van de zon. Het hart van de

zon in conjunctie met het hart van de Galaxy is alzo de bron van deze
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‘geest-deeltjes’, met andere woorden, van de hemelse dauw, dat is van de

Geest uit de Hoogte, wat niets anders was dan de uitstorting van de heilige

Geest op Pinksteren. 

Wat de wetenschappers op dit moment vaststellen wijst naar de vervulling

van de bijbelse profetieën voor de eindtijd, dat Gods Geest zal worden

uitgestort als een regen op het late nagras.

Zie:

Genesis 27:28  Zo geve u dan God van den

dauw des hemels, en de vettigheid der

aarde, en menigte van tarwe en most.

Genesis 27:39  Toen antwoordde zijn

vader Izak en zeide tot hem: Zie, de

vettigheden der aarde zullen uw woningen

zijn, en van den dauw des hemels van

boven af zult gij gezegend zijn.

Numeri 11:9  En wanneer de dauw des

nachts op het leger nederviel, viel het Man

op hetzelve neder.

Deuteronomium 32:2  Mijn leer druipe als een regen, mijn rede vloeie als

een dauw; als een stofregen op de grasscheutjes, en als druppelen op het

kruid.

Psalmen 68:9  (68-10) Gij hebt zeer milden regen doen druipen, o God! en

Gij hebt Uw erfenis gesterkt, als zij mat was geworden.

Psalmen 72:6  Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de

druppelen, die de aarde bevochtigen.

Hosea 6:3  Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om JHWH te

kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als

een regen, als de spade regen en vroege regen des lands.

Joël 2:23  En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in JHWH, uw

God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den

regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de

eerste maand.

De ‘hogepriesters’ van CERN te Genève zullen het ons wel bevestigen met

hun proeven, via het testen van de neutrino-detectors, zie onze brochures

op www.pentahof.nl
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Wanneer niet de neutrino’s voor het verval zouden zorgen, moet er nog iets

anders zijn, iets onbekends in de zonnevlammen die voor het verval

zorgen. Zal dit het ‘Goddeeltje’ zijn waarnaar men driftig in CERN zoekt?

Men beweert het gevonden te hebben, maar de ophef erover is niet erg

overtuigend en groot. 



13         De Nieuwe Tijd,             deel 2    No. 630

Volgens de Maya’s zal er op 21-12-2012 van de wereldboom voor het eerst

in ongeveer 26.000 jaar weer kosmisch sap voortkomen tijdens zonsopgang

om 11:11 uur. Er ontstaat op die bewuste dag een groot Galactisch Kruis.

Hiervoor kan men het goed gedocumenteerde boek van Jan Wicherink erop

nalezen: ‘De Grote Galactische Conjunctie 2012 Kruisen’. Dit Galactische

Kruis is de belichaming van de heilige Wereldboom, ook wel in de Bijbel

de ‘Boom des Levens’ genoemd. Het fenomeen van de hemelse dauw, het
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  Beeld van een quark-

gluon plasma

kosmische sap, wordt in de Bijbel ook wel de ‘adem van God’ genoemd, en

wordt aangeduid als een ‘wind des Geestes’. 

Jezus als de Levensboom, wordt in de mythe voorgesteld aan het kruis,

waardoor genezing, verlossing, eeuwig leven, etc. wordt verkregen, met

aan beide zijden vrouwen, o..a. Maria Magdalena. 

In de komende regenbui van hemelse dauw zullen

de nog bloedzuivere nakomelingen van Adam

delen, met uitzondering van hen die reeds aan een

vorig verval van Carbon-14 hebben deelgenomen.

Dat wijst naar het verval van de gevallen Engelen

en hun zaadlijn, zoals in Genesis 3:15 staat.

Hiervanaf stammen de illuminati, Nefilims en

Reptilians, die wegens hun verval niet opnieuw

kunnen delen in de komende regeneratie-golf of

wedergeboorte. Zij weten dan ook niet waar ze het

zullen moeten zoeken tijdens 21-12-2012. Zij hebben wel grote en vele

onderaardse steden laten bouwen om erin te overleven, maar ook daar

zullen zij niet veilig zijn tijdens de grote calamiteiten die gepaard gaan met

deze ‘wedergeboorte’ van hemel en aarde. 

Het kosmische sap van de wereldboom wordt ook wel ITZ genoemd, wat

wijst naar eten, dus voedsel. De wereldboom is alzo een symbool, net als

het kruis van Jezus, voor een komende kosmische gebeurtenis die zal

plaatsvinden op 21-12-2012. De illuminati weten dit, en hebben op het

Amerikaanse Grootzegel heel duidelijk aangegeven.  In CERN weten de

‘atomaire priesters’ het eveneens,

en zijn driftig aan het zoeken naar

deze Gods-energie, naar de Geest,

naar de hemelse dauw, naar het

manna, of hoe men het ook wil

noemen.  Op een logo van CERN

staat zelfs een duif afgebeeld

(symbool van de heilige Geest) die

het ‘God-deeltje’ uit haar bek

sproeit. Via de Genesis-machine

heeft men in CERN de hoogste

temperaturen bereikt die ooit zijn

gemeten. Men spreekt over 10 trillion graden Celsius. Bij deze
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temperaturen smelt de kern van een atoom terug in haar oorspronkelijke

delen, o.a. quarks en gluons, wat een plasma vormt, een sap of soep, de

oer-soep waaruit de schepping zou zijn ontstaan. Door deze sap zullen alle

vier de aard-elementen worden vernieuwt, als aarde, lucht, water en vuur. 

De wereldboom (Yggdrasil) wordt ook voorgesteld door de alchemisten als

een uurglas, een wormhole of sterrenpoort. Zij hebben het over de

wereldberg Meru die oprijst uit de grote ruimte-oceaan, en een poort is naar

de andere dimensies. Men ziet Meru als de wereldpilaar. Op het

Amerikaanse Grootzegel, zoals op de One-dollarnote afgebeeld, liet F.D.

Roosevelt in 1935 het zonne-oog van Ra in de topsteen aanbrengen. Dat

wijst op de christ-energie, en hij wilde hiermee aangeven dat de Nieuwe

Wereld Orde van de illuminati eraan zit te komen, en wel op 21-12-2012. 

Die datum wordt door hen aangegeven als hét grote keerpunt in de

wereldgeschiedenis, zie hiervoor o.a. www.pateo.nl/ wholly science 

Predetermined life in years of

the US as we know it - predicted by

setting out 18 blocks of 13 years each

using information from the Great

Pyramid of Cheops - (as worked by the

occult). 1776 - 2012 = 236 years. 2 + 3

+ 6 = 11 (Twin Towers 9/11)

signifying the death of the US and the

west in general 2x3x6=36 = 6x6

16         De Nieuwe Tijd,             deel 2    No. 630

http://this-present-crisis.blogspot.nl/2011/05/new-world-order-globe-union

-ucadia-one.html

Zij menen werkelijk via hun

technieken als HAARP en de

Chemtrails dat zij de mensheid de

hemelse dauw of Geest uit de

Hoogte kunnen onthouden en deze

voor zichzelf van ons kunnen

wegstelen. Hun symbool van de

wereldboom of wereldberg is een

driehoek of piramide, met erboven

de Topsteen en de Zon. 

Jezus werd oudtijds afgebeeld met

een staaf, of korte staf, een rod of

wand genoemd die hij in zijn hand hield, waarmee hij wonderen verrichtte.

Dit zou de staf van JHWH zijn die Hij aan Adam had gegeven, en aan

Mozes is overgedragen, waarmee Mozes zijn tekenen deed voor de Farao.

Mogelijk heeft Elia deze wonderstaf ook in bezit gehad. Het wijst naar een

wonderstaf, waarmee een toon of speciale frequentie kon worden gemaakt,

wat wijst naar de ‘toon-des-levens’. Sinds Constantijn en het concilie te

Nicea in 325 zijn er geen afbeeldingen meer van Jezus te vinden waarin hij

een korte staf in zijn hand houdt. Het gaat hierbij om de Heilige Graal-

steen of toon. De steen of stone wijst naar een toon. Het wijst naar de

Meru-rod, de Meru-staf, die lijkt op een obelisk met een puntige topsteen,
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 Het hart of de kern van de

zon

een delta.  De delta is een symbool van een poort, een deur naar een nieuw

tijdperk. In deltagebieden zijn altijd nieuwe samenlevingen ontstaan. Dit

wijst aldus naar ons land, naar Nederland als deltagebied ten Noord-

Westen van Palestina, waar het nieuwe tijdperk aanvangt, waar de Geest

van JHWH tot rust komt in het Noorderland, zoals in Zacharia 6:8 staat: 
8  En Hij riep mij, en sprak tot mij, zeggende: Zie, deze, die uitgegaan zijn

naar het Noorderland, hebben Mijn Geest doen rusten in het Noorderland.

Deze Meru-staf lijkt

op  een deel t j es-

v e r s n e l l e r ,  e e n

stralingswapen of

nucleaire cyclotron, of

een microgolfwapen.

T i j d e n s  d e

openingsceremonie

van de Olympische

Spelen heeft men via

de grootste bel ter

wereld, die in ons land werd gemaakt, een speciale toon of frequentie laten

horen, wat wijst op de nabootsing van de Heilige Graal steen of toon. Zie

onze brochure 614 en 638. 

http://www.williamhenry.net/hot_town.html
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    Het centrum van de

Galaxy

http://www.niburu.nl/universum/het-zwarte-gat-in-onze-melkweg-is-niet-blij.html

Het zwarte gat in onze Melkweg is niet blij 

zondag, 11 november 2012 11:25 geplaatst in:  Universum        

Het zwarte gat in het centrum van ons sterrenstelsel is niet blij. Het spuwt

de grootste röntgenvlammen die ooit zijn gemeten. 

Het is nog onduidelijk waarom het zwarte gat dergelijke krachtige

uitbarstingen van röntgenstraling vertoont. De vlammen zijn vastgelegd

door het Chandra X-ray Observatory. 

De röntgenvlammen die uit Sagittarius A komen zijn tenminste 150 keer zo

helder als normaal. Michael Nowak van het Massachusetts Institute of

Technology (MIT) suggereert dat het zwarte gat een aantal asteroïden heeft

opgezogen. 

Sagittarius A staat in de richting van het sterrenbeeld Boogschutter en

bestaat uit drie onderdelen, te weten Sgr A East, het restant van een

supernova; Sgr A West, een gebied van geïoniseerde gassen en andere

materie; en Sgr A*, een puntbron met intense radiostraling. 

Dit zwarte gat heeft een massa van zo’n 3,7 miljoen maal die van de zon.

Het röntgenobservatorium vangt signalen van het zwarte gat op in het

röntgen-deel van het elektromagnetische spectrum, waarschijnlijk

afkomstig van materie die in het zwarte gat is ‘verdwenen’. 

Sera Markoff en andere astronomen hebben op basis van de

röntgenuitbarstingen geconcludeerd dat Sgr A* per dag gemiddeld één

grote planetoïde opslokt. 

Bekijk ook onderstaande video met beelden van röntgenuitbarstingen op de

zon.
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Stop Islamization Of

Nations

http://www.williamhenry.net/blog.html

http://ifpscanada.com/content/sion-hold-international-congress-and-media-

workshop-address-islamic-supremacist-war-against

De Nieuwe Tijd en vernieuwde aarde

Volgens Rome is het jaar 2012-2013 het ‘Jaar van Geloof’,zie

bovenstaande afbeelding. De afbeelding toont een schip, wat ons inziens

wil aantonen dat het (christelijk) geloof schipbreuk zal lijden. De wereld

zal voor het christendom vergaan, dat wil zeggen .... hun denk-en

geloofswereld. De echte waarheid en juiste feiten komen en zijn in 2012 -

2013 boven water gekomen, dat alle christelijke geloofszaken en dogma’s

op leugens berusten, op verzinsels van de kerkelijke clerus. De wereld of

aarde zal niet vergaan, naar wat in Psalm 119:89-90 staat, maar wel de

schijnwereld van de religies, zodat de mensen daar geen enkel houvast

meer aan zullen hebben. De kerkelijke clerus heeft misbruik gemaakt van

de goedgelovigheid en onkunde der mensen. De oude mysteries van het

leven en de dood, de regeneratie en vernieuwing, werden oudtijds alleen

overgeleverd in de vorm van mythen. De kerkelijke clerus heeft van deze

mythen historisch waar gebeurde verhalen gemaakt, en daarmee een
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winstgevende organisatie opgericht, waarbij men zelf kon parasiteren op de

rug van het gewone volk.  U zult begrijpen dat het voor de Bijbelschrijvers

moeilijk was om sommige natuur-fenomenen uit te drukken en te

benoemen waarvan het gewone volk in die tijd geen kennis bezat. Wat wist

het gewone volk bijvoorbeeld in die tijd af van elektriciteit? Niets. De

manifestatie ervan, met name van atmosferische elektriciteit (het Sint

Elmusvuur) werd wel waargenomen door het volk, wat men toeschreef aan

de goden.  De benamingen die men aan deze kosmische verschijnselen gaf

waren, in hun volkstaal heel simpel en begrijpelijk, maar drukten niet het

wezen ervan uit. Zoals wij gezien hebben in deze brochure sprak men van

‘dauw des hemels’, van ‘kracht uit de hoogte’, van ‘mist’, van

‘geestesvuur’, van ‘regen’, enzovoorts.  De kerkelijke clerus die veelmeer

kennis van deze

zaken bezat, liet

h e t  v o l k  i n

onkunde en heeft

van de Geest van

JHWH een derde

persoon van een

Goddelijke drie-

eenheid gemaakt.

Deze drie-eenheid

i s  a a n  h e t

h e i d e n d o m

ontleent, en wijst

o . a .  n a a r  d e

Egyptische Osiris, Isis en Horus.  Dat het christelijk dogma der drie-

eenheid niet zo heel logisch in elkaar stak is duidelijk, aangezien er in de

beloften staat dat God Zijn Geest zal uitgieten over dienstmaagden en

jongelingen, zie Joel.  En  Jesaja 32:15  Totdat over ons uitgegoten worde de

Geest uit de hoogte; dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het

vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden.

Zal de Godheid eenderde deel van Zijn persoonlijkheid uitgieten? Of zullen

er personen worden uitgegoten vanuit de hoogte?

Wanneer wij momenteel de ware betekenis van het uitgieten van de Geest

achterhaalden, moge dat ketters klinken, gelijk aan het schreeuwen van een

mager varken in een synagoge. Alleen zulk een geschreeuw zal mogelijk de

oren openen van het in slaap gesuste christendom! Mogelijk zal men

hierdoor wakker worden en leren denken buiten het dogmatische systeem
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van de religies. Moge deze brochure daartoe een aanzet geven, dan is dat

winst, winst voor het volk en voor de zaak van onze Schepper. 

http://independentspirituality.com/christianity-religion/

De illuminati verwachten de eeuw van hun god Horus, zie:

http://www.esotericonline.net/profiles/blogs/the-age-of-horus

De godin Isis symboliseert de rechterhersenhelft, en de god Osiris de

linkerhersenhelft, en Horus is de combinatie van deze twee, die het 3e oog

opent, en wel via de energie van de zonneschijf. In brochure 666 hebben

wij het verband gelegd tussen Satanisme en Sodomie en Sex, wat duidelijk

te maken heeft met de hersenen, volgens wetenschappelijk onderzoek van

o.a. professor Swaab uit Amsterdam. Het XXX-symbool wijst naar deze

onheilige drie-eenheid, waarbij Amsterdam de wereldhoofdstad is van deze

ongerechtigheid, met als wapenschild driemaal een X, XXX. 
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Het XXX-symbool voor

pronografie

 Te Londen vonden dit jaar 2012 de 30e

Olympische Spelen plaats, dat is in Romeinse

cijfers X X X, als inwijding voor het komende

Nieuwe Zion der illuminati, een vrije wereld voor

Sport, Sex/Sodomie en Satanisme!  Hun XXX

staat voor 11:11:11 = 33, de hoogste graad in de

vrijmetselarij.  Zie de onderstaande website over

de activering der illuminati op 21-12-2012 van

hún Nieuwe Wereld Orde:

http://adventofdeception.com/occult-numerology-

2012/

http://truthseeker444.blogspot.nl/2012/07/blood-sacrifice-at-aurora-london.

html

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi?read=195686

Maleachi 4 over de Zon der gerechtigheid:

1 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.

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.

3  En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de

zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt JHWH der

heirscharen.

4  Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op

Horeb aan gans Israel, der inzettingen en rechten.

5  Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke

dag van JHWH komen zal.
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6  En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart

der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban

sla.

http://blog.world-mysteries.com/science/2012-and-the-pyramids-at-giza/

Op 3 december 2012 staan Saturnus, Venus en Mercurius in één lijn boven

het Gizah plateau, wat 18 dagen verwijderd is van 21-12-2012, dat is 3 x 6

dagen. 

Vormen deze drie planeten de ‘drie wijzen van het Oosten’ die de weg

wijzen naar het land met een triple-AAA status? Zie brochure 624.  Dat is

het land aan de kust van de Noordzee, waarin de Rijn uitmondt. De naam

Rijn is afgeleid van Rhinus of Eridanus. Eridanus is het Sumerische woord

voor Jordaan. De Eridanus is de levensrivier, ook wel de Melkweg

genaamd. Zo Boven zo Beneden, zo Binnen zo

Buiten. Het wijst ons naar het centrum van de

Galaxy, waaruit de kosmische levens-energie

(de Rivier des Levens) ontspringt, waarvan het

spiegelbeeld op aarde de Rijn vormt, die

uitmondt in een deltagebied aan de kust van de

Noordzee. Het land Kanaän was een voorspel

van het eindspel van JHWH. Toen de twee

verspieders in opdracht van Jozua het land

gingen verspieden, brachten zij een grote tros

druiven mee van Eskol, die zij daar gestolen

hadden. Daar woonden de Anunnaki-reuzen, die ook deze reuzen-
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druiventrossen kweekten. Dat wijst naar de pure extract,

de pure vloeistof of wijn (sap). Zie Numeri 13.     

Eskol betekent ‘druiventros’. Het gaat om de beste en

lekkerste druiven en wijn. In het Westland, aan de kust

van de Noordzee, groeien op de zogenoemde

‘geestgronden’ de lekkerste druiven ter wereld! Er

wonen ook families die ‘van Geest’ heten. Deze druiven

worden over heel de wereld heen geëxporteerd. 

Ikzelf heb er mijn jeugd doorgebracht en heb bij de druivenkwekers in het

Westland er veel van gezien en geproefd.

Nu betekent de naam Jezus in het Sanskriet

‘puur extract’, wat wijst naar de pure

extract (de levens-energie) die ontspringt

uit het hart van de Galaxy en vervolgens uit

het hart van de zon tot de aarde afdaalt als

‘geest van omhoog’, en als ‘dauw des

hemels’.  Hoe is men erbij gekomen om

juist de goede kleigronden in het Westland

‘geestgronden’ te noemen?  Deze pure

essentie of het pure extract wijst in het boek Openbaring naar de

regenboog, het kleurenspectrum. Het gaat erom dat wij een vernieuwd

lichaam verkrijgen via puur extract, wat een ‘regenboog-lichaam’ wordt

genoemd.  Hierdoor zullen wij het volmaakte spiegelbeeld vormen van het

universum. Momenteel is één enkele hersencel al het spiegelbeeld van het

universum. Onze hersenen staan nu nog voor een groot deel buitenspel.

Eenmaal in het vernieuwde lichaam

door het pure extract, door de dauw

des hemels bevochtigd, zal ons 3e

oog volledig geactiveerd zijn en

daardoor onze hersenen, zodat wij in

staat zijn Gods ‘hersenen’ te lezen in

het voor ons onnoemelijk grote

universum.  Wij kunnen ons wel voorstellen dat de illuminati dit extract,

deze pure essentie, deze ‘dauw des hemels’ van ons willen wegstelen voor

zichzelf, aangezien  zij de wetenschap bezitten dat zij deze essentie niet als

gift van onze Schepper regelrecht zullen ontvangen. Zij proberen nu via

technologie dit extract te bekomen o.a. in CERN en Fermilab. Wij zullen
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Druivenkassen inhet Westland

door deze Geest uit de Hoogte de engelen

gelijk worden. De hoogste orde der

engelen is die der Serafijnen, die reeds een

regenboog-lichaam bezitten. Tijdens de

openingsceremonie van de Olympics in

Londen konden wij zien dat de twee

mascottes Wenlock en Mandeville

regenboogrijders voorstelden. Dat

symboliseerde de omvorming tot

Serafijnen voor de illuminati. Serafijnen

kunnen zich met de snelheid van het licht

verplaatsen, kunnen zich materialiseren en

d e - m a t e r i a l i s e r e n ,  k u n n e n

teleportatie uitvoeren, tijdreizen maken via

sterrenpoorten, etc. Zo’n regenboog-lichaam is een verheerlijkt lichaam,

zoals in de mythe het opstandingslichaam van Jezus wordt genomen als

voorbeeld.  Wij gaan dus definitief en ontwijfelbaar een zeer mooie tijd

tegemoet.  Dat de illuminati hierop jaloers zijn, kunnen wij ons heel goed

voorstellen. Zij hebben echter hun kansen verspeeld, hun woonstede

verlaten en hun standplaats veracht, zie Judas vers 6 in de Bijbel.  Wanneer

de Zon der Gerechtigheid over ons zal opgaan, zal er genezing zijn onder

zijn vleugels, en zullen wij uitgaan als mestkalveren, naar Maleachi 4. 

Op onderstaande website kunt u lezen hoe Boeddhisten denken een

regenboog-lichaam te verkrijgen. 

http://www.wattedoen.be/lezing-het-regenbooglichaam-131632.shtml
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De oude culturen associeerden de zon met de

verlichting van hun 3e oog, de pijnappelklier

De twee Getuigen

In Openbaring 11:11 wordt over de twee getuigen gesproken die worden

gedood. De aarde en haar bewoners zal op 21-12-2012 worden ‘gekruisigd’

om 11:11:11 tijdens het komende Galactische Kruis, dus gedood, om na

drie en halve dag weer op te staan. Het woord ‘elf’ draagt het Goddelijke in

zich, van El. En ook de twee getuigen, de verkozenen, dat is Elect en

Elektra, waarin het woord El voorkomt.  Dit Goddelijk getal staat tussen de

10 en 12 in, en is door satanische lieden gehackt, gestolen en tot een occult

getal gemaakt, zoals 9/11.  Op die wijze is dat getal tot een dubieus getal

gemaakt. De illuminati zullen er alles en alles op zetten om de Gods-

energie ter verlichting die vrijkomt tijdens het Galactische kruis voor

zichzelf te kunnen gebruiken. Zij binden de volle strijd aan tegen de

natuurwetten, en zullen mogelijk enkele dagen een overwinning behalen.

De engel Michael zal voor ons staan en ons redden uit het geweld dat de
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illuminati zullen laten losbarsten. Het gaat Michael om het heilige zaad,

om de wijn, de verkorenen. De tarwe, de gerst, de olie en de wijn zijn

belangrijke levensmiddelen, die niet beschadigd mogen worden. Wat de

illuminati doen via Monsanto met de tarwe, gerst en andere gewassen door

deze genetisch te manipuleren, is van de boze. Zij willen ons gevangen

houden in de on-natuur, de tegen-natuur, terwijl de natuur zelf ons het

beste levert wat er maar is.  
Openbaring 6:6  En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die

zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een

penning; en beschadig de olie en den wijn niet.

Jesaja 25:4  Want Gij zijt den arme een Sterkte geweest, een Sterkte den

nooddruftige, als hem bange was; een Toevlucht tegen den vloed, een Schaduw

tegen de hitte; want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand.

5  Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult Gij de onstuimigheid der vreemdelingen

nederdrukken; gelijk de hitte door de schaduw ener dikke wolk, zal het gezang der

tirannen vernederd worden.

6  En JHWH der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd

maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die

gezuiverd zijn.

7  En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede

alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natien bedekt zijn.

8  Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en JHWH zal de tranen van alle

aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde

wegnemen; want JHWH heeft het gesproken.

9  En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem

verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is JHWH, wij hebben Hem verwacht,

wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.19  

Jesaja 29:19 En de zachtmoedigen (uit Jakob/Israël, waarin nog liefde en

empathie woont) zullen vreugde op vreugde hebben in JHWH; en de

behoeftigen onder de mensen zullen zich in den Heilige Israels verheugen.

20  Wanneer de tiran (Ezau/Kaïn/Nefilim/illuminati, waarin haat,

destructie, moordlust, meedogenloosheid, etc. woont) een einde zal hebben,

en dat het met den bespotter uit zal zijn, en dat allen, die tot

ongerechtigheid waken, uitgeroeid zullen zijn;
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De oude goden hebben veelal een staf of staven in

hun handen, soms als slangen, dat wijst naar elektra. 

Parallelle zonne-symboliek in oude culturen, zie

Richard Cassaro
http://www.richardcassaro.com/suppressed-by-scholars-the-myst

ery-of-twin-cultures%e2%80%95egyptians-incas%e2%80%95o

n-opposite-sides-of-the-globe

Uit het lied: Strooooomen van zegen, dalen als plasregens neer,

en: Psalm.. 84: En stort op hen een milde regen, etc.


