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Wat zijn sterrenpoorten?

Vortexen, en wat heeft het te maken met ons derde oog als innerlijke

sterrenpoort?

Wat vertellen ons de vormen van orkanen en tornado’s? Wat zeggen ons

de vormen van de piramiden, de ziggoerats en torenbouw van Babel?

Wat hebben de vormen van dennenappels en andere vruchten ons te

zeggen, en de trappen in het Vaticaan? 

Wat doet muziek met ons? Wat heeft een zandloper ons te vertellen?

http://megaritual.wordpress.com/

http://www.unhealthyearth.com/search/label/world%20wars

Londen en ‘The Order of the Rose’

In brochure 614 hebben wij reeds de Orde van de Roos genoemd. Hier

zullen wij er wat dieper op ingaan. Deze orde is een messiaanse orde,

verwant aan de illuminati. De door Lucifer

geinspireerde lieden in deze orde hebben al

duizenden jaren uitgezien naar het jaar 2012. Men

heeft destijds bij het opstellen van de Gregoriaanse

kalender een opzettelijke fout van 12 jaar verschil

gemaakt, zodat het momenteel niet 2012 is, maar

1999, en we in december a.s. pas over zouden

gaan naar het jaar 2000.

Het jaar 2012 is voor hen geen reële datum, maar
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Londen ligt 33,33 graden t.o.v. Jeruzalem, en

Wiltshire waar de meeste graancirkels zijn

een symbolische, aangezien het getal 20 bij hen

staat voor algehele controle, en het getal 12 voor de

completering van de cirkel van hun bedrog. Die

cirkel wijst naar het Alziend Oog van Horus, en

tevens naar de 5 cirkels van de Olympische familie

uit alle 5 werelddelen. In het logo van de

Olympische spelen te Londen is het getal 2012

herkenbaar, wat tegelijkertijd verwijst naar het

nieuwe Zion. 

Londen behoort tot de grotere wereldsteden, en op de landkaart heeft de

vorm van Londen een roos als plattegrond. De roos is voor de lieden van

de Orde van de Roos het symbool van de wederopstanding van de

zonnegod Tammuz uit Babylon. Dat is de zon, sun of son van God. Het

christendom heeft hiervan de opstanding van Jezus overgenomen. Verder

is de naam van Londen ontstaan uit haar verbinding met het oude

Babylon, nl als Baby - Lon - don. Don wijst naar dawn, dat zou wijzen

naar de komst van de reptielen-prins die de wereld zal overheersen. De

stad Vancouver in Canada zou het nog veel grotere Londen zijn, waar de

lijn van de Orde van de Roos zich voortzet.  Zij zien zichzelf als het

uitverkoren volk van hun god Lucifer dat de wereld mag regeren in de

door hen op te richten Nieuwe Wereld Orde. Londen is het symbolische

centrum van de Orde van de

Roos, en vanuit Londen gaat

hun macht uit over de gehele

wereld via de familie Bush,

die reeds 50 jaar de politiek in

Amerika beheerst. Van de 40

Amerikaanse presidenten

waren de meeste familie van

het Briste koningshuis, dat van

oorsprong Duits is, van

Hannover en Coburg von

Saksen. 
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Londen ligt precies op 51 graden, 51 minuten en 51 seconden lengtegraad

ten Noorden van de equator. De Merovingerpiramide zoals afgebeeld op

het Amerikaanse Grootzegel heeft dezelfde basishoek. Dat wijst naar de

volslagen democratie, volksregering wat 50 + 1 is. Dat is de regering van

het meerderheid, dus de helft van de massa plus 1. Dat wijst naar de
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overheersing der demonen of demo(n)cratie, wat

een fascistische politiestaat zal zijn. Londen ligt

vervolgens precies op nul graden breedtegraad te

Greenwich, waar geen Oost en geen west heerst.

Dat houdt in dat op deze plaats de tijd opgericht

zou zijn, om er ook weer te eindigen wanneer de

cirkel compleet afgelegd is van het luciferiaanse

plan voor de mensheid.

De plattegrond van Londen en van China / Mongolië lijken precies op

elkaar, en ook Noord- en Zuid Korea. Hieruit volgt dat het Roos-symbool

het hart en de ziel vormt van de illuminati.  Wanneer wij het logo van de

Olympische spelen goed bekijken, is daar ook het woord Roz in te lezen,

dat Roos betekent. In het midden van het logo is een klein doosje met een

piramidevormg dekseltje aanwezig. Dat wijst naar Westminster als de

hersenkamer van de draken-denkers waarmee zij de wereld denken te

kunnen beheersen.
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De millenniumdome

Dit bouwwerk is ‘swerelds grootste enkelvoudig overdekte structuur.

Deze dome is gebouwd met het oog op het millennium, waarbij de wereld

bang wed gemaakt voor het Y2K-gebeuren. Het échte Y2k-gebeuren moet

echter nog komen en heeft 12 jaren op zich laten wachten. Dat wisten de

illuminati ook wel, maar zij hebben ons ermee gefopt. Eind 2012 zal de

echte Y2k de mensheid dan ook overvallen, doordat ze er niet meer op

gerekend hadden, noch zich er op hadden voorbereid.  De komende grote

zonne-uitbarsting, met het Galactische Kruis en andere zaken meer, die

allen rond 21-12-2012 zullen plaatshebben, zal álles wat de mensheid in

eind 1999 verwachtte, pas nu plaatsvinden. De illuminati zullen de grote

chaos die zal ontstaan aangrijpen om er hun Nieuwe Wereld Orde uit op

te richten. Hun leus luidt: Ordo Ab Chao.

De millenniumdome is het symbol van de totale controle door de

illuminati, onder de zonnegod van oud Egypte en Babel. De NWO-elite is

een zonne-afgodendienst, waarvan het christendom de zondag heeft

overgenomen, en vele andere instellingen en rituelen meer. 

 Kijken naar de constructie van de Millenniumdome, en naar Greenwich

gebouwen.

Het gebouw van de Old Britisch Naval Academy te Greenwich is

gebouwd als symbool van de twee werelden van

Oost en West die terplekke tot één worden. In

Greenwich bestaat immers geen Oost en geen

West. 

Er zijn veel orden in Engeland en Schotland. Er

bestaat ook een orde die “The Order of the Bath”

wordt genoemd. Op hun wapenschild is de

koperen zee te zien uit de Tempel van Salomo, en

ook de 10 bassins erbuiten waar de priesters hun

handen wasten van het bloed der slachtdieren. In

het bad kunnen de illuminati hun handen wassen

van het bloed wat zij via de mensenoffers

vergieten. Op het wapenschild is ook een kruis te
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zien, wat wijst naar hun rituele seks-riten. De 8-punt die zij gebruiken

wijst naar algehele controle. De fundamenten van de WTC-torens droegen

de naam Bathtub (badkuip).  Bin Laden werd ook wel James Bath

genoemd. Hij moest als witwasser van de familie Bush dienstdoen.

Zie Compass rose Freemason  

en Logo Mount Shasta Shalomer California

De laatste tijd zijn er door de SOHO-observatie satellieten regelmatig

foto’s genomen waarop UFO’s zijn te zien rond de zon.  Die vliegende

voorwerpen naderen de zon en lijken er zelfs in te vliegen. De eminente

wetenschapper Nasim Haremein raakt over dit fenomeen niet uitgepraat.

Volgens Haremein moeten deze UFO’s reuzenafmetingen hebben. 
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http://theopenscroll.blogspot.nl/2012/08/part-36-2012-london-olympics-c

auldron.html
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http://vaticannewworldorder.blogspot.nl/2012/03/r-eligious-symbols-relig

ion-false.html

Mosaic eye in the New York World Trade Center Underground Subway

Station titled “Watching Over Everyone.”

We are directly beneath Ground Zero. 

This mosiac was flooded but not damaged by the attacks on the Twin

Towers directly overhead at street level.

I know how cameras can skew patterns, but this shot  caught by a New

Yorker fleeing the scene has always give me pause…

CMN Interview met William Henry, maart 2009 

Over sterrenpoorten en Saddam Hussein’s geheime agenda

Sterrenpoort

Engels: Stargate of signet

Soemerisch (taal van de Anunnaki): Dirana (Bron: Alan Parks)

Oud-Egyptisch: Seba(=deur, poort, ster, sterrenpoort)

Volgens de Freedom Teachings is het nuttig onderscheid te maken tussen

sterrenpoorten en tijdpoorten.

Een sterrenpoort, een combinatie van een wit en een zwart gat, heeft een

verticale as,  en verleent doorgang van het ene verdichtings- of

waarnemingsniveau naar het andere.

Tijdpoorten (time portals) hebben een horizontale of diagonale as. Ze

staan reizen toe  tussen de ene tijd-ruimte locatie en de andere binnen

hetzelfde verdichtingsniveau.

Als je bijvoorbeeld van deze derde dimensie naar de vijfde wil reizen dan

moet je door een sterrenpoort.

Als je van de Himalaya naar de Verenigde Staten wil ga je door een

tijdpoort.

William Henry, zoals hieronder blijkt, spreekt in beide gevallen van een

sterrenpoort.

Wat is een sterrenpoort?

Er is een sterrenpoort in Irak.
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William Henry, deskundige op het gebied van mythen en legenden,

zegt dat je sterrenpoorten op drie verschillende niveaus kunt beschouwen:

1) Een letterlijke verbinding tussen twee sterren; dus van de ene zon naar

de andere.

2) Op aards niveau gaat het om portalen: plekken op aarde met

energiedraaikolken, waar deze bijzondere energie zich concentreert.

Bijvoorbeeld in Sedona of in Gizeh, Egypte.

De energie is voelbaar, tastbaar voor de mensen die er komen.

3) Poort van een punt op aarde naar andere plekken op aarde; of zelfs naar

andere sterrenstelsels.

Henry beweert dat dit eigenlijk wormgaten zijn.

Het woord Babel betekent toren, ladder, trap naar de hemel.

Als men het over de Toren van Babel heeft, wordt het vaak vertaald als

‘(spraak)verwarring’,  maar dat is volgens Henry onzin. Hij onderzoekt de

mogelijkheid dat de Ouden  in staat waren deze wormgaten te betreden en

er doorheen te reizen.

Ze deden dit niet met hun fysieke lichaam: dat bleef achter.

Dat is ook Henry’s commentaar op films als Contact:

een hele mooie film, maar Judy Foster gaat daar met haar lichaam door

dat wormgat heen  en dat slaat nergens op. Hollywood is sterk gefixeerd

op het fysieke lijf.

Steven Spielberg komt met een film over wormgaten: Time for 2012:

Interstellar.

Sterrenpoorten en mechanisch of verlicht bewustzijn?

Er zijn veel verslagen van activiteiten van militairen in de Verenigde

Staten

en andere plekken op aarde, waar sterrenpoorten zijn.

Deze groepen zouden het gebruik van een sterrenpoort beschouwen als

een technische,  mechanische aangelegenheid. Een militaire groep in

Sedona is bezig gebruik te maken  van de energie van de vortex daar.
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William Henry beweert dat alleen “beings of pure love” – wezens van

pure liefde –  door die sterrenpoorten heen kunnen. Henry heeft zijn

onderzoek en conclusies ingelijfd  in het “New Age ascensie-denken”:

alleen wie meer verlicht is, dus ‘verder geëvolueerd’ in bewustzijn,  zou

toegang kunnen krijgen tot deze reismethode.

Vandaar dat Saddam en anderen kunnen ‘zingen, dansen en klappen’ tot

ze een ons wegen:

Voor hen zal die poort niet open gaan.

Henry zegt dat de Katharen ook beschikten over informatie over reizen

door sterrenpoorten.

Dat zijn de verhalen over Jezus en Maria Magdalena. Kunstwerken en

afbeeldingen daaromtrent  laten Jezus zien in helder witte kleding. Die

symboliseert het lichtlichaam.

Hij staat vaak in de buurt van een sterrenpoort, die wordt afgebeeld als

een doorgang met een ster erin  of een aantal cirkels binnen cirkels.

Het proces zou uit twee twee stappen bestaan:

eerst wordt het lichtlichaam geopend of geactiveerd;  en daarna weet dat

lichtlichaam wat het moet doen, om die sterrenpoort te openen.

William Henry heeft het hier over twee bewustzijnsniveaus,

die los van elkaar functioneren. Het bewustzijn in de derde dimensie moet

voorbereidende stappen nemen,  waarna het astrale of droomtijd-zelf, na

activatie, het initiatief kan overnemen.

 

Sterrenpoort in Irak

William Henry beschrijft hoe hij in 1991 tijdens de Golfoorlog begon met

zijn onderzoek  naar het verhaal achter de bezigheden van Saddam

Hoessein en de sterrenpoort in Irak.

Het werd toen publiek geheim dat hij met die poort bezig was, maar

niemand wist er het fijne van.

Henry claimt dat hij degene is geweest die Saddam’s geheime agenda

doorzag.

Saddam maakte er geen geheim van dat hij gelooft een reïncarnatie te zijn
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van de bijbelse koning Nebuchadnezzar. Al Saddam’s inspanningen

waren gericht  op dezelfde zaken als waar Nabuchadnezzar mee bezig was

tijdens zijn leven, rond 800 voor Christus.

Van groot belang is, dat Nabuchadnezzar op zijn beurt geloofde dat hij

een reïncarnatie was van Nimrod,  die de toren van Babel heeft gebouwd.

Soemerië, waar zich dit alles afspeelde, is het huidige Irak.

Henry: “In 1998 is Saddam opeens druk bezig met het bouwen  van wat ik

een Disneyland voor de Anunnaki noem, in Bagdad.

Hij verzamelt al die oude teksten, papyrusrollen,  zegels en kleitabletten

en brengt ze bij elkaar.

Ik hield de internationale kunst-tijdschriften in de gaten.

En daar werd gezegd, dat de zogenaamde weapons inspectors

-wapeninspecteurs – met hele andere zaken bezig waren:  ze verlieten Irak

met hun zakken vol Irakese kunstvoorwerpen,  cylinders etc, en gooiden

ze op de zwarte markt in de verkoop.”

Saddam nam contact op met het Berlijnse Museum. Hij verweet hen dat

ze in de jaren 1860  waren binnengevallen en de sterrenpoort uit Babylon

hadden meegenomen.

Ze hebben de zegels voor de cylinders in Berlijn. Saddam zei dat hij alles

terug wilde  en van plan was om het toerisme naar Irak te stimuleren. Hij

wilde een cultureel centrum oprichten.

Zijn archeologen gingen ook naar het Britse Museum om spullen terug te

vragen  die ze daar in hun kelders hebben liggen, die zelfs in geen enkele

catalogus vermeld staan.

Saddam’s plan

Er zijn kleine cilinders van kristal gevonden, ter grootte van een lipstick.

Daar staan verbazingwekkende scènes op geëtst, van contact tussen de

goden en de mensheid.

Henry vond de meest interessante de goden in hun gevleugelde voertuigen

– hun ufo’s, Merkaba-voertuigen; hun ruimte-tijd-lichtvoertuigen.

Henry: “We hebben geen benul van de werkelijke complexiteit
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van hetgeen Saddam aan het opgraven was. Hij wilde dat de wereld naar

Bagdad zou komen,  naar zijn Disneyland voor de Anunnaki, de oude

Soemerische goden,  en hij wilde deze oeroude erfenis onderzoeken.

Saddam deed wat Hitler indertijd deed.

Hitler had een studiegroep die runen bestudeerde.

Hij had de grootste verzameling boeken, over Atlantis, de Heilige Graal,

mythen,  en vooral over sterrenpoorten. De CIA heeft dat nu allemaal in

handen.

Ik begreep wat Saddam’s agenda was omdat ik mij in hem kon

verplaatsen. Hij dacht dat hij Nabuchadnezzar was en hij heeft meer dan

300 miljoen dollar uitgegeven  – sommigen zeggen zelfs 500 miljoen –

om Babylon te herbouwen.”

Wat was dan de grote verdienste van Nabuchadnezzar? In het boek van

Daniël staat iets over dit gouden beeld van het Beest. We kennen zo’n

bouwwerk in de vlakten van Dura  – van ruim vijftig meter hoog. Maar

Saddam kreeg het niet aan de praat.

Hij heeft van alles geprobeerd: zingen, dansen, klappen,  al dat soort

dingen om het in werking te stellen. Het lukte hem niet.

Nabuchadnezzar

Nabuchadnezzar wist dat wijze mannen in de Tempel van Salomon in

Jeruzalem over de software beschikten om deze hardware te laten werken.

Dus marcheerde hij naar Jerusalem, beroofde en verwoestte de tempel  en

kwam terug met de Joden die in Babylon gevangen zaten,  waaronder

Ezekiel en drie wijze mannen, genaamd Shadrach, Mishach en Abednego.

Hij bracht ze bijeen en zei: “Goed, ik heb hier die vurige oven en ik heb

dit apparaat ernaast,  maar het werkt niet, en ik weet dat jullie wel weten

hoe het moet. Als jullie de sterrenpoort in gaan en er ook weer uit terug

weten te keren, zal ik me tot jullie god bekeren.”

In Daniel kunnen we lezen dat deze drie wijze mannen hun jas, hun hoed

en hun andere kleding aantrokken-  net zoals de oude Soemerische goden

worden afgebeeld, vlak voor ze een portaal in gaan.

Die hoed is de ‘Sigura-helm’. Sitchin vertaalt het als ‘hetgeen ver het

universum in kan gaan.’  De ‘wonderkleren’ staan voor het lichtlichaam.
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De drie mannen keren terug, ongedeerd, maar niet alleen.

Iemand ‘als de zoon van God’ of de ‘zon van God’ (er zijn verschillende

versies) is bij hen. Dat was niet Jezus. Zijn naam was Nabu.

Zo kwam Nabuchadnezzar aan zijn naam. ‘Nabu’ betekent de koninklijke,

de nobele.

Hij was de zoon van Marduk, een van de Soemerische goden.

Nabu nam ook zijn vrouw mee. Ze bouwden ‘ziggurats’ voor hen, dat zijn

bibliotheken.

En dat was nou wat Saddam probeerde te achterhalen: niet alleen het

gebruik van de sterrenpoorten,  maar ook de bibliotheken. Dat zijn de

echte ‘massa-vernietigingswapens’.

Saddam Hoessein’s exploitatie van de olievelden is dus niet de

voornaamste reden  voor Amerika geweest om hem uit te willen

schakelen. Het gaat om die vernietigingswapens.

Ze bieden mogelijkheden en een macht die onze fantasie te boven gaat.

Henry: “Saddam verzamelde van alles keurig bij elkaar in Bagdad,  en het

enige dat we nog maar hoefden te doen was daar binnenvallen  om de boel

in te pikken – en dat is precies wat we hebben gedaan.”

“Ze volgen het Bijbelste script – dat is hun ‘to do-list’, het lijstje met

zaken die ze netjes willen afwerken. Je kunt een hele beschaving

vernietigen  door hun geschiedenis te vernietigen en er een nieuwe voor in

de plaats te zetten.

Niemand weet nu nog wat er met al die kunstvoorwerpen is gebeurd.”

Volgens Henry is Washington D.C. ook een sterrenpoort …

Henry vindt dat de V.S. terecht een inval geeft gedaan in Bagdad

om Saddam Hoessein’s snode plannen te verhinderen.

Een heel ander verslag van deze inval wordt gedaan in de film Secret

Space…

Brad Steiger: Buitenaardse herinneringen en dromen
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NWO  The SUN CULT Topic - Now Known As  THE NEW WORLD

ORDER 

The Subversive Use of Sacred Symbolism in the Media 

By: Micheal Tsarion

http://video.google.com/videoplay?docid=8875751284579583762

http://video.google.com/videoplay?docid=-4306735945697288438

http://video.google.com/videoplay?docid=2233997338138922977

http://video.google.com/videoplay?docid=2392398489053775506

http://video.google.com/videoplay?docid=-8629717732608750704

http://video.google.com/videoplay?docid=219076393586369255

Homepage: http://www.taroscopes.com/

Movies: http://www.taroscopes.com/webstream/suvideos/suvideos.html

This is where these SUN cults are today:

The "Dark Secrets" & "Order of Death" Combo Topic

The Order of Death

Link: http://video.google.com/videoplay?docid=2500924140588760933

Dark Secrets: Inside Bohemian Grove

Link: http://video.google.com/videoplay?docid=-82095917705734983

The  Dark Secrets  &  Order of Death  Combo Topic

http://gmz.ptservers.org/pacmanx/viewtopic.php?t=4678

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=153144
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http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=6996.0

The global elite of the world = A SUN Cult

1 ) You goto church on SUN day- I could rest my case here already...

2 ) All churches are illuminated by SUN windows...

3 ) Most ancient churches is full of SUN symbols all over really ( like the

swasticka and the pegan sun cross )

4 ) The halo is nothing short than the symbol of the sun

5 ) Jesus is known as the fisherman due to the Age of Pisces where he is

the son of the sun

6 ) The sun = The only true god in heaven 

7 ) The "son" of the sun = The light of the world / man's salvation /

humans source for eternal life (from generation to generation that is) 

8 ) Lucifer / The lightbringer = The planet VENUS, its just the

morningstar that announce the arrival of the SUN 

Do you begin to see the BIG picture, or do you still CHOOSE to just

"believe" and "think it might be so"?

ALL religions are setup out of this planetary system, its a fact...

BUT:

Who say that the sun is all good? Its NOT just good: ITS NEUTRAL, and

its powers are what people make of it- what they, the HUMANS deside is

good and whats bad... In fact, everything just is, everything is just

neutral... This will only change when we begin to define what is right and

wrong / good or evil.
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This is what's called "yin and yang" in chinese philosophy:

Note: the reverse of "evil" = "LIVE" (you have to be evil to live) or what

about "God" = "dog" (The populations "god" is just like a "dog" to the

elite).

Or what about this strange "coincidence"

http://img295.imageshack.us/img295/4056/91513074ht9.png

If you think this is just a funny coincidence, you might be right... But

many like me dont think so !!!!

The sun got the power to give humans life, but in fact it can just as easily

be used to burn us all in "the lake of fire"- What religious people call

HELL...

My point is this: A symbol is just a symbol... A word is just a word... A

building is just a building...

If any of these things are going to have an effect / an impact on us humans

at all, its nessesary that someone deside what it all mean...

To the elite it doesn t matter if you know what an egyptian obelisk really

mean (these are everywhere in the west now). To them its enough that

THEY know it symbolizes a gathering and distribution of negative energy

into the population to keep them in check, to keep them under

CONTROL.

They don t really want us to know this, but since it was the whole idea of

creating them to begin with, thats what they are meant to do- So thats

what they are doing to us- without us even knowing about it...

And so far, I think its working for them !!!! 
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Bij huwelijk Wilhelmina met

Hendrik

http://www.davi dicke.com/forum/sh

owthread.php?t=11956&page=287


