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De zon vertoont openingen die lijken op een driepunt en vogel, de Benu-vogel of

Phoenix.  

De zon als sterrenpoort
Lukas 21:25  En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en

op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en

watergolven groot geluid zullen geven;

Openbaring 19:17  En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met

een grote stem, zeggende tot al de vogelen, die in het midden des hemels

vlogen: Komt herwaarts, en vergadert u tot het avondmaal des groten

Gods;
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De zon is een sterrenpoort, en is verbonden met de aarde via magnetische

koorden. Foto’s van de NASA en afbeeldingen op oude voorwerpen van

de Maya tonen aan dat de zon inderdaad een sterrenpoort is.  Die

sterrenpoort in de zon heeft een driehoekige vorm, een soort wig, konus,

druiventros of kleine pijnappelklier.  De aarde heeft 12 magnetische

sterrenpoorten, die een dodekaëder vormen.  Satellietfoto’s tonen ook aan

dat de aarde een levend wezen is. Elke 5, 7 en of 9 dagen ademt de boven-

atmosfeer van de aarde. Deze ademhaling zorgt ervoor dat er

veranderingen in de zonnewinden komen. De zonnewinden wisselen

tijdens het roteren van de zon. De aard-atmosfeer wisselt naar gelang van

de zonne-fluctuaties. 

Via 5 satellieten heeft men het bestaan vastgesteld van een plasmawolk

rond de aarde. Deze plasmawolk is een deel van de magnetosfeer. Het

Noorderlicht en Zuiderlicht maken deel uit van deze magnetosfeer. De

onzichtbare magnetosfeer heeft echter wel een grote invloed op ons

dagelijks leven. De magnetische verbinding van de aarde met de zon is



3      Tekenen in de zon en maan     No. 640

12 aarde magnetische

sterrenpoorten

niet altijd even sterk. Die verbinding

komt via cilindervormige poorten

naar de aarde. De regenboog is een

symbool van deze verbinding van de

aarde met de zon, dus een soort

sterrenpoort of hemelladder. 

De 12 poorten staan als vijfhoeken

met elkaar in verbinding, met een

radius van ongeveer 6400 km.  Elke 8

minuten zouden de poorten worden vernieuwd of ververst. De pulls of

hartslag van de aarde is 8 - 10 Hertz, die net als onze ademhaling zich

beweegt.  Deze 12 poorten noemt men ook wel X-punten, of elektron-

diffusie regio’s. Het zijn plaatsen waar de aarde regelrecht met de zon

verbonden is via onzichtbare magnetische koorden, Job 26:7.  Er stromen

tonnen gewicht aan energiedeeltjes door deze

poorten naar de aarde, die de boven-atmosfeer van

de aarde verwarmen. Ze doen geomagnetische

stormen ontstaan en veroorzaken het poollicht.  De

wisseling van de hoeveelheid energiedeeltjes zorgt

voor de klimaatwisseling op aarde, wat niets met de

zogenaamde carbon-uitstoot heeft te maken

waarover regeringen belasting heffen. 

Een sterrenpoort vertoont twee hoorns, trechters, en vormt een X, dus een

X-poort.  Een poort is een deur,

wat men in het Sumerisch een

sababa noemde, of een Bab, wat

wijst naar een sinus-golf.  Een

Baab is een actieve open poort,

met een sinusgolf van 60. Bab-el

is de poort der goden.  Tijdens de

openingsceremonie van de

Olympische Spelen te Londen

heeft men de krachten van het

licht gebruikt om de massa’s te

beïnvloeden.  Dit met het oog op de komende paradigmashift. Het stadion
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ligt daarvoor op de meest geschikte energetische plaats op aarde, om als

krachtige vortex te functioneren, zodat er een liefde en lichtvortex

ontstaat. Dit is echter niet de liefde Gods waar het ons omgaat, maar het is

de seksuele verbroedering van de rassen en culturen in de smeltkroes

(heksenketel) waarbij men

voor de 10.500 atleten

150.000 condooms had

ingeslagen. Zij mochten

zich daarmee verbroederen

en vermaken! 

De aarde zal alsdan zich

veranderen in een blauwe

ster ,  zoals men dat

demonstreerde in Londen

door het stadion diep blauw

te verlichten.  De vibratie of frequentie van de aarde zal veranderen naar

dezelfde als ten tijde van Atlantis, menen de illuminati. Op 27 juli 2012

tijdens de openingsceremonie was de resonantie 13 Ben-golven vanuit de

Galaxy. Een Ben is een onzichtbare pilaar in de voor ons onzichtbare

tempel die de hemel op aarde tot stand brengt.  De Big-Ben is hiervan een

symbool, om via 13 tonen het nieuwe tijdperk in te luiden. De Ben-Ben is

de topsteen van de piramiden.  Het gaat om de nieuwe tijd, waarbij

Ophiuchus als 13e sterrenbeeld van de Dierenriem de poort is ter opening

van de nieuwe energie 13 : 13.

Ophiuchus is de slangendrager, die de

kosmische energie overdraagt door

middel van een dubbele vortex-

sterrenpoort. Er zijn nl.  twee

dynamische krachten in de Dierenriem

actief. De één is die van de 12

dierenriemtekens. De ander is die van

de 13 tekens. De geometrie van die

twee is dan ook geheel verschillend van elkaar.  13 is extra-dimensionaal,

waarbij de formule van pi (3,14) geldt, met als doel de totale eenheid aller

dingen aan te geven, het volle bewustzijn.  Het huidige wereldbeeld dat

wij momenteel waarnemen en zich steeds wijzigt berust op illusie, als
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gevolg van dualiteit, zoals in de 12 tekens van de Dierenriem is te zien.

Er heerst aldaar een dubbele standaard, die slechts tijdelijk overeind kan

blijven zolang als de massa’s in slaap gehouden kunnen worden. Door de

nieuwe kosmische energie zijn de massa’s bezig te ontwaken. De

illuminati willen voorkomen dat de massa’s tot het 13e punt van de

slangendrager komen. Zij willen die energie uitsluitend voor zichzelf

behouden, wat op hun Grootzegel is te zien, waarbij het getal 13

overheerst. Zij willen de energie ter verlichting die voor ons is bestemt,

van ons stelen. 

De zon zal in 2013 haar maximum

bereiken. Het 13e veld, dat is het

quantum-unification field, zal alle 12

dierenriem tekens verenigen, die uit

verschillende dimensies bestaat, wat

begint in de Ring van Vuur rond de Stille

Oceaan, die zich verhoudt als 9 : 11.  De

12e dimensie is de allerbelangrijkste
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schamel geklede dames ontstaken de

olympische toorts

resonantie in aardse dimensies, ook wel de ‘Platina-straal’ genoemd. De

13e is de vereniging van alle 12 plus 1 = 13.  Het piramide complex te

Gizeh en de piramiden te Galveston in Texas zullen hierbij functioneren

als lucifer om de lont aan te steken.    

Tijdens de openingsceremonie van de

Olympische Spelen te Londen was James

Bond (van 007) ook aanwezig, die aan een

parachute vermomd als koningin Elizard

arriveerde in het stadion. Het toneelstuk

droeg de naam ‘arrival’ (aankomst). James

= Jakob, de naam van de vader van de

Israëlieten.  James, alias Jakob, arriveerde

op symbolische wijze als vader Israëls op

27 juli 2012 op de 7e dag in Engeland, in Londen.  Jakob/Israël kwam als

koningin Elizard uit de lucht vallen. Israël dat verstrooid werd, zou in

Engeland terug zijn van weggeweest. Zeven tieners werden verkozen om

daarna de Olympische vlam aan te steken. Ze waren wel heel schamel

gekleed, maar dat lijkt dan ook op de

dochters van Sion als jonge maagden. 

Bij de vlam of het vuur gaat het om de

verlichting van ons 3e oog, wat men

ook wel het mystieke huwelijk noemt.

Onze hersenen vormen een androgene

embryo. De hypofyse heeft de

mannelijke lading, en de epifyse de

vrouwelijke lading. Wanneer deze twee

elkaar op elektrisch niveau ontmoeten,

houdt dat een geboorte in van ons

multidimensionale bewustzijn wat

geschikt is voor de 5e dimensie.  Op dit moment bevinden zich er op

aarde ongeveer 7 miljard mensen. Wanneer er op 21-12-2012 7 miljard

mensen een hoger bewustzijn ontvangen, is de aarde niet langer door de

13 satanische bloedlijnen der illuminati te regeren. Zij willen dan ook de

mensheid voor die datum sterk reduceren, zoals op het Georgian-

monument in 10 talen is aangegeven. 
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Onze zon als sterrenpoort naar de schepping

De illuminati willen ons

doen geloven dat wij

zouden afstammen van

buitenaardsen uit de

Melkweg, nl. het Zion-

deel in de Melkweg, zodat

wij in feite verdwaalde

wezens zouden zijn. Dit is

wat de illuminati als

Nationaal Zionisten ons

willen wijsmaken, zodat

wij zouden loochenen

afkomstig te zijn van onze

Schepper -god.   Als

Adamieten zijn wij echter met een dubbele helix DNA-streng geschapen.

Dat willen de illuminati wijzigen bij degenen die de komende catastrofen

zullen overleven (ongeveer 500 miljoen). Zij willen via een chip ons

DNA wijzigen in een niet-menselijk hybride DNA, met drie strengen. Zij

gebruiken hypnose, zoals tijdens de openingsceremonie bleek, door op

een gigantische bel een laagfrequente toon te produceren. Dat geluid kan

het DNA, en daarmee het bewustzijn van de hoorders wijzigen.

Wetenschappelijke onderzoekers stelden vast dat in ons DNA

eigenschappen opgeslagen liggen van voorgeslachten, die men met een

bepaalde sleutel kan ontsluiten.

De koninklijke families hebben

hun 13 satanische bloedlijnen

de eeuwen door voor zichzelf

gehouden, door binnen hun

families te huwelijken. Op die

wijze hebben zij hun DNA zo

‘zuiver’ mogelijk gehouden.

Zij menen boven ons te staan

als een hoger en edeler ras, die

over ons mogen regeren, en

waarvoor wij als tegenprestatie

geld moeten betalen. Zij zijn
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meesterlijke acteurs, tweegezichten met koude ogen. Zij scheppen voor

ons een pseudo-werkelijkheid, en zetten de technologische

ontwikkelingen die wij voor het algemeen

welzijn produceren, in tegen onszelf. Zij zijn

psychopaten en reptilians die geen empathie bezitten,

maar een rollenspel spelen.  Zij gebruiken angst

via valse-vlag operaties om ons in bedwang te

houden. Men heeft een oorlog in gang gezet

tegen het zogenaamde terrorisme, een

onzichtbare vijand. Iedereen gelooft het, en

levert zijn vrijheden ervoor in, zodat er een

politiestaat gevormd kan worden, een controle-maatschappij.  Zij willen

controle over alle levensterreinen, want ze vertrouwen ons voor geen cent.

Zij willen controle, zelfs over ons denken.  Hun plannen bestaan, volgens

de bekende Duitse raketspecialist Werner von Braun, om de mensheid

bang te maken via een valse invasie van buitenaardsen. Via de TV zal

men de mensen aanraden om zich naar onderaardse schuilkelders te

begeven in concentratiekampen, vanwege de dreiging vanuit de ruimte.

Dit advies moet u beslist niet opvolgen! 

De zon

Het Olympische vuur wijst naar Prometheus

die het vuur der goden stal en naar de

mensheid bracht voor hogere doeleinden.

Het gaat om het zonne-vuur, de energie om

o.a. het 3e oog te verlichten. Hij werd

ervoor gekruisigd.  

Er bestaat een wapenschild waarop twee leeuwen staan met de zon in het

midden. Dat wijst duidelijk naar de omkering van de zonnepolen, zoals

dat reeds eerder plaatsvond rond 1600BC en 5200 BC in het tijdperk van

de Leeuw. De aarde draait alsdan omgekeerd weer terug in de Dierenriem

vanwaar ze is gekomen.  Ze kwam van het sterrenbeeld de Leeuw, daarna

Kreeft, Tweelingen, Stier, Ram, Vissen, en daarna het Waterman tijdperk.

Elk tijdperk duur 2160 jaren. 
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Een zonne-uitbarsting 

Wanneer Nibiru of

Planet X om de

3 6 0 0  j a a r

langskwam trok

deze veel gruis met

zich mee, wat op de

aarde terecht kwam.

Men wist dat die

planeet er om de zoveel jaren aankwam, en daartoe bouwde men

schuilgelegenheden, zoals o.a. hunebedden. In de dagen van Jozua lezen

wij dat er zulk een gruis als hagelstenen uit de lucht kwam vallen op

vijandige legers. Jesaja 2 en 28 wijst erop dat we ons dienen te verbergen

in die tijd.   Tijdens de 10 plagen in Egypte zou er ook sprake zijn

geweest van het langskomen van Nibiru, die de plagen veroorzaakte. Toen

was er ook de plaag van hagelstenen, wat meer wijst naar kosmisch gruis.
Exodus 9:24  En er was hagel, en vuur in het midden des hagels

vervangen; hij was zeer zwaar; desgelijks is in het ganse Egypteland nooit

geweest, sedert het tot een volk geweest is.

Exodus 9:25  En de hagel sloeg, in het ganse Egypteland, alles wat op het

veld was, van de mensen af tot de beesten toe; ook sloeg de hagel al het

kruid des velds, en verbrak al het geboomte des velds.

Psalmen 18:13  (18-14) En JHWH donderde in den hemel, en de

Allerhoogste gaf Zijn stem, hagel en vurige kolen.

Jesaja 28:17  En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de

gerechtigheid naar het paslood; en de hagel zal de toevlucht der leugen

wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats overlopen.

Openbaring 11:19  En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden,

en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden

bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.

Openbaring 16:21  En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel

neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege

de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.

Jozua 10:11  Het geschiedde nu, toen zij voor het aangezicht van Israel

vluchtten, zijnde in den afgang van Beth-horon, zo wierp JHWH grote

stenen op hen van den hemel, tot Azeka toe, dat zij stierven; daar waren

er meer, die van de hagelstenen stierven, dan die die kinderen Israels met

het zwaard doodden.
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    De illuminati weten het dat de

komende zonpassage 21-12-2012 zal

zorgen voor verhoogd bewustzijnEen schilderij in het Vaticaan waarop de vrouw de

aoroborus in haar hand houdt, en de engeltjes het

zonne-oog aandragen ter bewustwording van de

mensen

Jesaja 30:30  En JHWH zal Zijn heerlijke stem doen horen, en de

nederlating Zijns arms doen zien, met grimmigheid van toorn, en een

vlam van verterend vuur, stralen, en een vloed, en hagelstenen.

Ezechiël 13:13  Daarom alzo zegt JHWH: Ja, Ik zal hem door een groten

stormwind in Mijn grimmigheid splijten, en er zal een overstelpende

plasregen zijn in Mijn toorn, en grote hagelstenen in Mijn grimmigheid,

om dien te verdoen.

Ezechiël 38:22  En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed;

en Ik zal een overstelpenden plasregen, en grote hagelstenen, vuur en

zwavel regenen op hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die met

hem zullen zijn.
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De zon-drie-

eenheid: Osiris,

Isis en Horus
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Geboorte van Nieuwe Wereld

Orde 

Het Londen-stadion telt 14

figuren van piramiden/topstenen

in de binnenring, en de buitenring

telt er ook 14 waarin geen

schijnwerpers aanwezig zijn. De

onderste ring telt 28 naar beneden

gerichte driehoeken.  Het zou in

Londen het nieuwe Zion zijn. On

wijst naar de maan, de 28 dagen-

cyclus en de menstruatie-cyclus

van de vrouwen.   Het

geboorteproces van de Nieuwe

Wereld Orde der illuminati

voltrekt zich voor onze ogen,

hoewel de meeste mensen het

n ie t  z ien  vanwege  hun

onwetendheid.  Glastonbury is

als kraamkamer gekozen, en dat

is nog niet zo dom. De

geboorteplek waar een kind ter

wereld komt is van groot

belang. Waar een kind voor het

eerst z’n ogen opslaat en de

wereld bekijkt, schijnt van

blijvend belang te zijn voor heel

het verdere leven.

Het hart van Londen, dat is The

City of London, is een aparte staat met eigen rechten in het centrum van

Londen, waar de bankwereld is gehuisvest.  Dat hart van Londen

functioneert als een hoogzwangere vrouw om een nieuw geldsysteem te

baren, een digitaal systeem via een chip die verbonden is met een

persoonsnummer. De Glastonbury heuvel functioneert als

vagina/baarmoeder. De heuvel heeft ook de vorm van een baarmoeder, en
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heeft zeven ringen. Het kind dat geboren wordt, wordt door een adelaar

gebracht en niet door een ooievaar. Die adelaar is de Phoenix of Benu-

vogel, een symbolisch beest.

De Phoenix herrijst uit haar eigen dood, en de Benu-

vogel is de voorloper van de Phoenix.  De benu-vogel

stond op de wereldberg, de Ben–ben, wat eveneens

wijst naar de topsteen van de Grote Piramide.  Voor de

illuminati is de heuvel of Tor te Glastonbury de

‘wereldberg’.  De Benu-vogel ontsprong aan het hart

van Osiris. Isis is hierbij  betrokken en

vertegenwoordigt de kruising van de ecliptica en de

Melkweg in het sterrenbeeld Tweelingen. Londen zou,

zoals de symboliek tijdens de Olympische Spelen in
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Londen aangaf, de wereldhoofdstad van de Nieuwe Wereld Orde dienen

te worden. Dit is althans de visie van de Britten. De Illuminati van

Amerika, die vanuit Nederland worden bestuurd, eisen dat Washington

DC de wereldhoofdstad wordt. De nulmeridiaan van de ‘nieuwe wereld’

die ook wel ‘Gods lengtegraad’ wordt genoemd, loopt over Washington. 

Een oud spreekwoord zegt: Waar twee honden vechten om één been, gaat

een derde ermee heen. Londen en Washington vechten om de

Wereldhoofdstad te worden, het aardse Nieuwe Jeruzalem, of de

Sionsberg. JHWH heeft echter Zelf een plaats besteld voor Zijn Sion,

hoog in het Noorden, een kuststreek, een beveiligd erf, een land van

rivieren en wateren, eiken en koeien van Basan. Het wijst volgens ons

onmiskenbaar naar Nederland, het Israël in het Westen genaamd.  Onze

kustlijn komt overeen met de kustlijn van oud-Kanaän. Zie brochures 509,

580 en 593. 
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11:11 Olympics 2010

http://witnesswatch.wordpress.com/category/wit

ness-watch-1111/

Victoria monument Koninklijk concert

60-jarig jubileum koningin Elizard

Een Chauldron is een

hekselketel
Is dit het vredesteken met in het midden een piramide?

Het vredesteken als sterrenpoort

http://megaritual.wordpress.com/
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 Het illuminati-Zion in Londen is in werkelijkheid een poort der hel

De Chauldron of heksenketel is

aangestoken en werd tot één vlam van

éénheid
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De Olympische Spelen brachten hulde aan de wetenschappers van CERN

die het zogenaamde Goddeeltje gevonden zouden hebben.

Symbolen van gedwongen verbroedering der

mensheid onder controle van Horus
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Annie Lennox’‘s boot vol slaven.  Lucifer is de man met zwarte

vleugels, de vrijheid is in zicht!  

Men belooft vrijheid, maar dan wel

onder strenge controle der illuminati
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Een levensgrote octopus werd vertoont, dus

een leven in vrijheid, en tegelijkertijd

gevangen in de armen van de octopus

13 lagen en 303 dozen, verwijzing naar de

303 festiviteiten die plaatsvonden. Er

liggen verschillende schijn-dode slaven

links op de voorgrond

Dat het om magie in de heksenketel ging, blijkt uit

deze levensgrote heks

Slaven zijn aan het werk om met 303

blokken een piramide te bouwen die 13

lagen heeft, zoals op de USA Greatseal is

afgebeeld. De mensen zijn de werkbijen

voor de elite.
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Ine Menegaki speelt voor

hogepriesteres voor de god Apollo

tijdens de openings ceremonie, dus

magie 

 Tijdens de sluitings ceremonie werd een levensgroot liggend gezicht

vertoond. Wat de betekenis ervan is laat zich raden Het is magie!

 Er werd ook gerookt aan Baäl



21      Tekenen in de zon en maan     No. 640

De toren van Babel mocht er niet ontbreken

Uit de Olympische vlam verrees de

Phoenix en vloog over de menigte

tijdens de sluitings ceremonie
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http://megaritual.wordpress.com/

Dit is een belangrijke informatiebron 
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De Phoenix

De Fenix herinnert aan de nazi-adelaar. Een danser -Take That- tijdens de

sluitings ceremonie had vleugels aan zijn armen en speelde de rol van de

Phoenix. Hij nam zelfs een vrouw mee om ermee te dansen. Zij dansten

op de melodie van het occulte lied ‘Rule the World’. Het gaat hierin om

Lucifer de hand te geven en met hem de wereld te regeren.  De Fenix

vloog door het stadion, zo te zien aan kabels die er gespannen waren. In

zijn romp kon men een gezicht van een duivel zien. De boodschap van de

Fenix is -volgens sommige onderzoekers- dat er een zeer grote oorlog op

komst is waarin de supermacht Amerika ten onder gaat, om daarna uit de

eigen as weer te herrijzen. Dit gaat gepaard met een algehele financiële

wereldwijde crisis, wat te zien is aan de ratten (bankiers) die momenteel

het (geld) schip verlaten en veiliger oorden zoeken. Van de joodse

Wallstreet-bankiers zijn er reeds meer dan 600 vertrokken naar veiliger

oorden in de rimboe. Men vreest enorm voor een ontwaakte bevolking,

die hun geldbedriegerij te doorzien krijgen en van woede erop los zullen

slaan. Het is niet voor niets dat in Londen met het oog op de Olympische

Spelen raketten op flats werden geplaatst, en er allerlei beveiligingen zijn

aangebracht in het hart van Londen waar de bankwereld gevestigd is. De

spelen zijn nu voorbij, maar de beveiligingen blijven! De spelen

functioneerden als vernislaagje om het ware doel der Internationale

Zionisten te verbergen. 

Zij spelen een vernuftig spel en draaien de mensheid een rad voor de

ogen. Het begon tijdens de opening van de spelen, toen de vijf ringen in
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vlam werden gezet. Dit wees erop dat de profeet Elia in een vurige wagen

ten hemel voer, maar nu in de

eindt i jd  terugkeer t .  De

openings-ceremonie zien de

illuminati als de trouwdag, en

de sluitings-ceremonie als de

receptie en het bruiloftsfeest.

De vijf Olympische ringen

wijzen ook naar de wielen van

Ezechiël.  In het stadion werd

bij de openings-ceremonie de

boom des levens getoond, die

in een rechthoek van 315 x 256

meter was geplant, dat is 80640 m2.  Dat komt overeen met de diameter

van de zon, die 80640 mijlen is. In één dag zitten ook 86400 seconden !

Dit was dus de dag van hún leven, de trouwdag der illuminati met hun

god Lucifer!   

Door een huwelijk te sluiten met de zon (Lucifer) en een verbond te

sluiten met de dood (satan) -zie Jesaja 28- trachten de illuminati de

komende grote crisis en overgang naar de nieuwe 5e dimensie te boven te

komen. 
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Men wil ons in een zure appel laten bijten!
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De vlaggen van 240 deelnemendelanden staan voor de

Merovinger-piramide. En ij gaven allen hun macht aan het

beest Openb.17:13
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Londen: opkomst en ondergang

In het blad "The Philadelphia Trumpet" augustus 2012 wordt niets dan

hulde gebracht aan Engeland en het Britse koningshuis, dat van oorsprong

een Duitse naam draagt (Hannover, en von Saksen-Coburg). Londen

krijgt jaarlijks 13 miljoen buitenlandse bezoekers, en tijdens de

Olympische spelen zouden dat er 260.000 extra zijn.  Volgens de

burgemeester van Londen is zijn stad de grootste stad ter wereld,

misschien niet wat betreft oppervlakte en inwoneraantal, maar dan wel

wat betreft cultuur (en dictatuur?).  Londen is inderdaad lange tijd gezien

als het hart van de Westerse samenleving. Londen is een symbool, maar

dan wel een symbool van een stervend en ondergaand systeem, wat Babel

wordt genoemd. Vandaag de dag is de moslim-bevolking voor deze

wereldstad een levensgrote bedreiging. Londen is volgens Meloni Phillips

het epicentrum van het Islamitisch militarisme in Europa. Het blijkt dat

ook Londen een opkomen heeft, een blinken en daarna een verzinken. De

helft van de kinderen in Londen behoort tot een Islamitische etnische

minderheid. Eén op de drie Britse Moslim-studenten zegt dat doden voor

je religie soms gerechtvaardigd is.  Er zijn ongeveer 3000 Britse Moslims

getraind in Al Qaeda-kampen. Er wonen ongeveer 3 miljoen Moslims in

Engeland. Eén op de tien bewoners van Londen is Moslim. De superzware

beveiligings-installaties die er voor de Olympische Spelen zijn

aangebracht, zullen dan ook niet meer verwijderd worden. Ze blijven er

staan en daarmee is Londen de wereldstad waar de mensen dagelijks de

meeste malen worden gefotografeerd of op de video worden gezet.

http://theopenscroll.blogspot.nl/2012/08/part-36-2012-london-olympics-c

auldron.html

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

ion-false.html

Baby-lon-don in profetie

De geest of adelaar van Babel is reeds heel oud, afkomstig uit Mu,

Lemuria en Atlantis, daarna  Sumerië of oud-Babel en oud-Egypte, waar

we de adelaar / Fenix of Phoenix steeds zien herrijzen. Die wereldrijken

komen op, schitteren een tijd, om daarna weer onder te gaan. Modern

Groot Babylon wat wij momenteel voor ogen zien vertoont steeds

dezelfde geest van uitbuiting, controle, overheersing, hypnose en bedrog.
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De plaats waar de zon wordt

wedergeboren in het Galactische Kruis,

waar Isis de zon voorstelt.

Maria = Stella maris, ster van de zee

(Sirius)

Heel onze huidige politieke, maatschappelijke en religieuze systemen

berusten op dezelfde fundaties als die van Atlantis en oud-Babylon. 

Het christendom staat onder

eenzelfde hypnose als andere

religies, zodat het gezien kan

worden als een voortzetting van de

o u d e  p a g a n i s t i s c h e  zo n -

aanbidding. De moeder van de zon

is de godin Isis, de koningin des

hemels, en haar ster is de

Hondsster, Sirius. De christelijke

kerk heeft aan Isis een andere

naam gegeven, nl.. Maria,

medeverlosseres. De religies zijn

allen verlossing-religies, die

daartoe de mens moeten aftekenen als verloren, gebonden en in slavernij,

zondig en erfelijk belast, waarvan ze verlost moeten worden om in een

zalig hiernamaals te mogen aanlanden.

De religies -en dus ook de Olympische religie- berekenen hun festivals

vanuit de sterren en planeten. Op 1 juni 2012 begon Sirius te rijzen. Op

die datum kwam het ruimtestation

ISS of ISIS terug op aarde. Het rijzen

van Sirius valt samen met de zon, die

gezien wordt als koning Leeuw, wat

eindigde op 11 augustus. Dat viel

samen met het einde van de 30e

Olympische Spelen in Londen.  De

winterspelen in Vancouver begonnen

op 13 februari 2011, en exact 911

dagen erna vond de sluitings-

ceremonie plaats in Londen van de

30e Olympiade. Dit is exact 30

maanden of 30 manen. 
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Een reptilian oog 

 Wij hebben in het voorgaande getracht zoveel mogelijk de symbolen, die

tijdens de opening en sluiting van deze Spelen te aanschouwen waren,

bekeken en ontcijferd. De offers die daarbij gebracht werden aan de god

Zeus en de goden op de berg Olympus waren niet gering, en zullen een

nog groter gevolg krijgen. De atleten gingen voor goud, het goud voor de

Nieuwe Wereld Orde van het nieuwe Zion en Jeruzalem in Engeland.  Zal

vanuit The City of London de goudstandaard weer worden ingevoerd na

de totale ineenstorting van het

huidige geldstelsel? Zoals

gezegd zijn alle religieuze,

politieke en maatschappelijke

systemen in het Westen en

daarbuiten gebaseerd op

hypnose en aanbidding van de

drie-eenheid vader, moeder en

zoon, van de zon, van de

aarde, het water en de lucht.

Het symbolisme van deze

religies is gebaseerd op de ‘heilige geometrie’. In de oude religies van

Atlantis, Babylon en Egypte aanbad men eveneens het Licht -de zon- en

de aarde, het water en de lucht.  Zij -de illuminati en hun aanhang-

bereiden een zeer groot slachtoffer toe

voor hun god Zeus en hun goden op de

Olympus. U kunt dat zien en in 10

talen lezen wat dat wil zeggen, en wie

er mogen overblijven, of zullen

ontkomen aan deze massale slachting

en werkelijke holocaust. Het wordt dé

grote dag van de Luciferiaanse

slachtoffers.  Kijk en lees zelf wat er

op de  Georgian Guidstones staat

geschreven! 
http://mysteryoftheinquity.wordpress.com/category/jesus-christ/

h t t p : / / n l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / G e o r g i a _ G u i d e s t o n e s

http://www.franklinterhorst.nl/Het%20mysterie%20van%20de%20Georgia%20G

uidestones.htm
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    144.000 Israelieten

http://yowusa.com/radio/cttc/2008/cttc-1008-95/1.shtml

De Dag der grote slachting van JHWH

Wanneer wij Jeremia 50-51 lezen, en andere plaatsen over de ‘dag van

JHWH’, en de grote slachting die op die dag zal plaatsvinden, komt Babel

en haar handlangers er niet levend vanaf. Wat zij -net als Haman die de

galg had bereid voor Mordechai- beraamt hebben om ons als een zeer

groot offer aan hun god Zeus aan te bieden, dus om te brengen, zal door

JHWH aangewend worden om het lot in hun eigen schoot te doen vallen.

Zij zullen tegelijkertijd met ónze

verlossing ‘verlost worden’ van hun

smerige luciferiaanse streven, nl.

doordat zij door JHWH en de

instrumenten van Zijn gramschap

worden vernietigd.  Hun sinister spel

loopt ten einde, het doek valt voor de

door hen op te richten Nieuwe

Wereld Orde.  Het wáre Sion wordt

verzameld en er komt een gezegend

aardrijk voor de rechtvaardigen en

overgeblevenen in Sion. Het kwaad

kán niet overwinnen, want indien het kwaad zou overwinnen, zou het in

zichzelf weer ten ondergaan, gezien het zelfvernietigende karakter ervan. 

De tekenen in de zon, maan en sterren wijzen erop dat die dag van JHWH

zeer nabij is. En dat is maar goed ook, want de luciferiaanse edom-

machten zetten alles op alles om ons ten onder te brengen. De chemtrails

zijn daarvan een voorbeeld, die de laatste tijd zeer heftig en intensief zijn. 

Voor ons geldt de volgende geweldige opdracht uit:

Jesaja 48:20  Gaat uit van Babel, vliedt van de Chaldeen,

verkondigt met de stemme des gejuichs, doet zulks horen, brengt het uit

tot aan het einde der aarde, zegt: JHWH heeft Zijn knecht

Jakob verlost!


