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Inleiding
Chemtrails, we zien ze bijna dagelijks in de lucht. Het zijn niet die dunne
strepen die vliegtuigen achterlaten en weer snel verdwijnen (contrails). Het
gaat om strepen die vrij breed zijn en heel lang blijven hangen in de lucht.
Ze worden kriskras door en over elkaar heen getrokken en waaieren uit,
zodat het hele luchtruim als met een lichte mist is bedekt. Veel mensen
vragen zich af wat deze strepen betekenen, waarvoor ze dienen en wie dat
doet en betaalt.
Waartoe zouden Chemtrails kunnen dienen?
Er staat op Internet heel veel te lezen over chemtrails, en door de vele
bomen zou men het zicht op het bos kwijtraken. Wij hebben diverse
artikelen gelezen en video’s bekeken die over de chemtrails en geoengineering gaan. Heel interessant, maar ook schrikwekkend. Duidelijk is
dat chemtrails een doel dienen, mogelijk verschillende doelen te gelijk
zouden dienen. Eén heel belangrijk doel willen wij hierna bespreken, wat
gaat over het manipuleren van de elektromagnetische atmosfeer, en
daarmee alle elektromagnetische wezens, o.a. mens en dier.
Het is zo goed als zeker dat de illuminati met hun chemtrails en HAARP
proberen de Alpha en Omega-krachten in de natuur te verstoren, of zelfs
proberen te verwijderen, op te heffen. Dat vraagt om uitleg.
Als voorbeeld het volgende: Een rivier brengt het gesmolten water van de
sneeuwbergen, maar ook het water dat uit de grond via capillaire werking
omhoog wordt gebracht en uit de bergen in stroompjes naar beneden gaat,
via rivieren naar de zee. Een rivier heeft een bedding, of dijk aan twee
zijden, zodat het water niet over de landerijen loopt. Het water wordt als
het ware in de richting gedwongen naar zee gestuwd. De rivierbedding, of
ook wel rivierbanken genoemd, daarvan kan men de rechterzijde de Alpha
noemen en de linkerzijde de Omega. Bij overstromingen ontstaat er chaos.
Dat moeten we goed onthouden. De Goddelijke Alpha en Omega houdt de
natuurkracht (chaos) in bedwang.
Ooit in de voortijd hebben de gevallen engelen via de behemoth en
leviathan ook deze natuurkrachten ontwricht, zodat er chaos ontstond.
Onze Schepper heeft nooit een chaos geschapen om daaruit de prachtige
schepping voort te brengen, zoals men zou menen uit hetgeen in Genesis 1
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vertaald te lezen staat. De aarde was
niet woest en ledig, maar werd woest
en chaotisch gemaakt door kwade
machten. Dat is zich momenteel aan
het herhalen. De Schepper heeft in Zijn
schepping voor natuurkrachten
gezorgd die voor harmonie zorg
dragen. Deze krachten zijn soms
zichtbaar via de regenboog, die 7 kleuren bevat. Deze krachten omvatten
het gehele universum, maar zeker de aarde waar wij op wonen. Ze zijn als
een rivier die in een bedding stroomt naar de grote oceaan. Kleuren zijn
frequenties, en de zo te noemen ‘rivierbedding’ voor de regenboogkleuren
zijn de Alfa- en Omega-frequenties. Het leven verloopt ordelijk en
harmonisch zo lang alles zich binnen deze rivierbedding voltrekt. De
regenboog die soms gezien wordt, is het zichtbare bewijs dat de Schepper
de natuur volgens wetmatigheden in harmonisch bedwang houdt. Alsdan
verloopt het leven ordelijk volgens de vaste natuurwetten. Kwade machten
kunnen de natuurwetten verstoren. Daarmee is men vandaag de dag bezig
o.a. via chemtrails, HAARP en CERN, waardoor het natuurlijke leven
chaotische vormen krijgt. Men is bezig de Goddelijke Alfa- en Omegakrachten, die alles in goede banen leiden in het universum, te verstoren.
Het is deze onzichtbare Godskracht -noem het de heilige Geest van Goddie interact met alle schepselen en hen in zekere zin in bedwang houdt,
door hen een zedelijk besef te geven van goed en kwaad.
Ooit wandelden Adam en Eva met God in de Hof van Eden. Door
verleiding zijn zij van de rechte weg afgebracht, waardoor ze in de chaos
terechtkwamen. Zij zijn verleid door Nachash, een product van de gevallen
engelen, die nooit meer terug konden keren tot hun hemelse woonplaats
waaruit zij verdreven werden. Via de
bouw van de toren van Babel
poogden zij naar de hemel terug te
keren, wat verhinderd werd door de
zogenaamde ‘spraakverwarring’.
Momenteel hebben zij kans gezien
om via bundeling van internationale
technologische kennis o.a. door
HAARP en CERN en Fermilab op te
zetten, om daarmee opnieuw een
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poging te ondernemen naar hun
hemelse planeet (woonplaats =
oiketerion) terug te keren. Via
sterrenpoorten (stargates) en
wormholes te scheppen, denken zij
in andere dimensies te kunnen
treden.
Door gezamenlijke
inspanning zijn ze tot het voor ons
ogenschijnlijk onmogelijke in staat.
Het bouwen van torens, obelisken, piramiden, destijds en heden, zijn
tekenen dat zij het hogerop willen zoeken, om in het hemelrijk te komen en
God aldaar te ontmoeten en een krachtmeting met Hem aan te gaan.
Wij zijn heden in het tijdvak aangeland waarin technologisch via bundeling
van kennis en krachten niets onmogelijk meer lijkt te zijn. Wat maar
bedacht wordt, lijkt uitvoerbaar. De Annunaki en Nefilim gebruiken onze
samenwerking om ooit nog eens te kunnen ontsnappen aan hun gedwongen
verblijf op aarde in de 3e dimensie. De meeste mensen op aarde zijn niet
op de hoogte van de plannen der illuminati en werken voor hen tegen loon
als werkbijen. De ‘muren’ tussen bepaalde dimensies -dus de zogenaamde
rivierbeddingen- is men bezig technologisch te verwijderen, af te breken,
zodat er een totaal losgeslagen wetteloze janboel op aarde ontstaat. Alsdan
hebben de krachten en machten der duisternis -de demonen- vrij spel, nl..
wanneer de ‘weerhouder’ van de aarde verwijderd is, zoals in
2 Thessaloniszen staat. 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt
niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de
zoon des verderfs;
4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt,
alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij
God is.
5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen
tijd.
7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die
hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan
worden.
8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal
door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen,
en wonderen der leugen;
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De Godskracht of het
zogenaamde ‘Christosbewustzijn’ is de Alfa- en
Omega-kracht die tijdelijk
beschadigd kan worden,
maar die uiteindelijk zal
hersteld worden in volle
glorie. Het blijkt dat de
regenboog zoals wij die af
en toe te zien krijgen bij
regen en zonneschijn, veel
meer is dan een schitterend natuurverschijnsel. Het is niet slechts een
teken van toezegging dat God de aarde en mensheid niet meer door water
zal reinigen van het kwaad. Nee, de regenboog is een zichtbare
representatie van de atmosfeer, waarbij de 7 kleuren 7 verschillende lagen
van frequenties weergeven. Die 7 lagen zijn door de Schepper als dammen,
rivierbeddingen, dijken of muren aangelegd om de aarde te beschermen
tegen donkere of demonische frequenties. Heel het universum heeft een
elektromagnetisch bestaan, ook wij mensen. Wie die frequenties kent, en in
staat is andere frequenties te produceren, kan voor God spelen. En dat doet
men te CERN, Fermilab, HAARP in Alaska en Riga, en Eiscat in
Noorwegen.
Het Blue-Beam-project is ook veel meer dan slechts een naam. De
donkerblauwe kleuren violet en indigo zijn de Goddelijke purperfrequenties, nl. van de Alfa- en Omega-krachten.
Het is aannemelijk en verklaarbaar dat de chemtrails een middel zijn om
deze drie Goddelijke scheppings-kleuren-frequenties tegen te houden, te
verduisteren. Daardoor kunnen de zwarte demonische krachten
binnentreden en toegang tot de aardbewoners hebben. Dat is te zien in de
wetteloosheid die hand over hand toeneemt. De losbandigheid waarvan in
Psalm 2 wordt gesproken, wordt nu zichtbaar. De luciferiaanse machten noem het de illuminati- genereren deze zwarte magische krachten om
daarmee de aardbewoners te bezetten. En dat lukt hen een heel eind. Via
HAARP en Chemtrails en dergelijke worden de Alfa- en Omega-krachten
aangevallen, om daar voor in de plaats duistere frequenties te stellen. Dat
zijn de negatieve krachten die zich bundelen, waardoor zij tot nagenoeg
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alles in staat zijn wat
zij maar bedenken.
De balans en
harmonie welke
JHWH in de natuur
heeft gelegd via
natuurwetten als
bakens, muren,
dijken en dergelijke
ter bescherming,
tracht men succesvol
te doorbreken. Dat
kan slechts voor een
korte tijd, aangezien Een regenbooglichaam van licht
er anders geen mens
meer het zou overleven. Het ‘hek is van de dam’, wat momenteel reeds te
zien is, en dat kan nog wel veel erger worden, zodat er totale chaos
ontstaat. De illuminati willen deze chaos, om daaruit hun Nieuwe Wereld
Orde op te richten. Ordo Ab Chao is hun lijfspreuk. De demonische
machten kunnen tijdelijk de overhand nemen via technologie waaraan
wijzelf hebben meegeholpen deze te
ontwikkelen en te verfijnen.
Tijdens de openingsceremonie van de
Olympische Spelen te Londen in 2012
werden beelden vertoond van de regenboog,
en de twee mascottes als regenboogrijders.
Duidelijk is dat de illuminati ons wilden
tonen dat zi j i n s taat zij n de
regenboogfrequenties te berijden, te
beïnvloeden en om te buigen naar hun wil.
De diepblauwe kleuren waarin het stadion
De Zonnesteen van de Maya’s
steeds werd verlicht wijzen hier eveneens op.
vertoont bovenin een 8 spakig wiel
De demonische machten hebben via deze
heksenketel getoond op aarde er een wereldwijde heksenketel van te
kunnen maken, en er ook zeker van zullen maken als ze de kans krijgen.
U kunt het acroniem of slangenwoord TPTB weleens tegenkomen op
Internet. TPTB ... wat is dat? Dat betekent: The Powers That Be. Het is de
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titel van een boek van David Halberstam, maar er zijn ook meerdere
auteurs die een boek met deze titel schreven. Er is ook een film en TV-serie
nl.. Stargate SG-1. Het wijst naar de illuminati en hun ‘bevoegd gezag’
wat zij zichzelf hebben gegeven. Het gaat om het hoogste gezag, upper
management en totale controle. Welnu, daar wordt hard aan gewerkt, en de
controle-samenleving tekent zich reeds heel duidelijk af. De illuminati
houden zich verborgen achter de schermen. Het zijn de klimaat-beheersers
(climate engineers). Zij beheersen en spelen met het klimaat via HAARP in
Alaska, Riga en Eiscat in Noorwegen, waarmee zij aardbevingen,
tsunami’s, en dergelijke kunnen opwekken, en hele bevolkingen
beïnvloeden via extreem lage of hoge frequenties.
CERN en Tzion
De illuminati en consorten willen graag weten waar onze huidige realiteit
vandaan komt. Men zoekt naar Zion, dat wil zeggen, naar het spirituele
punt waar de realiteit ontstaat. Dat zou in het Heilige der Heiligen van de
Tabernakel en Tempel gelegen hebben, wat men Tzion noemde. Alle
rituelen van de illuminati die wij de laatste jaren gezien hebben, zijn een
poging om zich met dat Tzion te
verbinden. De Hondsster Sirius is hierbij
betrokken.
Volgens een Japans
Astronomisch Observatorium nadert
onze zon een nieuw Mounder Minimum,
wat heel vreemd is, aangezien het juist de
tijd is dat de zonnecyclus Mounder
Maximum is ingegaan. De zon houdt
zich daarentegen heel erg rustig de
laatste jaren. Dat kan er op wijzen dat de De Hadron Collider te CERN heeft 8
spaken
zon in een vierpolige ster aan het
veranderen is, zoals dat ooit bij Sirius het geval was. In dat geval zal de zon
als een schitterende diamant-ster herboren worden, en een tweeling-ster
vormen met Sirius. Er bestaat immers een parallel leven in de kosmos, en
er bestaan parallelle werelden. Daar zijn de illuminati naar op zoek. Daarop
richt Rome ook al haar ogen. Zelfs de plattegrond van het Vaticaan is
gericht op Sirius.
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De Maya’s geloven dat uit het centrum van de Galaxy een slangenkleed1
zal voortkomen, afgebeeld door een 8-spakig wiel. Dat wijst naar het
Galactische Kruis, waarvandaan
het sap van de boom des levens
zal voortkomen. Dat sap heeft
de naam itz, wat een gezegende
substantie is. Het wijst naar een
water/vloeistof zoals dat in en
door de nerven van een boom
circuleert. Sap wijst tevens naar
Sub Atomic Particle.
Te CERN is de Atlas-detector
dan ook in de 8-vorm gebouwd.
William Henry heeft over het geheim van Sion of Tzion een boek
geschreven. Tzion wijst naar dit sap, de Goddelijke levens-energie-kracht.
In CERN blijkt een gigantisch griezelig behemoth-monster te zijn gebouwd
in een 8-vorm om het onzichtbare God-deeltje te vinden, om de Goddelijke
tzion-energie te lokaliseren. Het wordt ook wel de Christ-kracht genoemd,
het universele levengevende hogere bewustzijn.
De voor ons zichtbare wereld bestaat ongeveer uit 5% materie, en de
overige 95% is zogenaamde ‘donkere materie’ (dark matter). Uit die
donkere brei zouden wij zijn voortgekomen, waarvan wij nagenoeg niets
weten.
Donkere materie -de naam zegt het al- reflecteert niet en brengt geen licht
voort, maar blijkt wel zwaartekrachten te hebben. De donkere materie
vormt een soort spinnenweb in de kosmos waarin allerlei deeltjes
rondzweven, waartussen volgens wetenschappers óók het zogenaamde
Goddeeltje moet zitten of schuilgaan. In CERN zoekt men ernaar, in een
ondergrondse ring van 27 km lang (3 x 9, of 9.9.9.). Die ring wordt wel de
‘ring van de kosmische soevereiniteit’ genoemd, of te wel ‘het brandende
braambos’. Men denkt te CERN de ‘oerknal’ te kunnen nabootsen. Zij
geloven er heilig in dat er een oerknal ooit plaatsvond. In de ring laten zij

1

De slang regenereert zichzelf door zijn oude huid at te stropen, waaronder
een nieuwe huid zit.
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deeltjes met 99.999% van de lichtsnelheid tegen elkaar botsen. Uit deze
botsing zouden nieuwe deeltjes ontstaan, wat men meent dat het Christdeeltje of kosmische sap zou zijn.
Men produceert daarbij kleine zwarte gaten, wormholes, en mogelijk
sterrenpoorten die de entree vormen naar de wormholes. Een wormhole
kan opgewekt worden door een sterk magnetisch veld, maar zien doet men
ze niet. De kennis die men in de oude culturen ervan had zijn wij verloren.
Sterrenpoorten kan
men zelf bouwen. De
toren van Babel was
er o.a. één van, en
ook het Beeld dat
Nebucadnezer in het
dal Dura had
opgericht. In andere
brochures heb ik dat
breder uitgelegd. Te
CERN en Fermilab
heeft men moderne
h i g h - t e c h
sterrenpoorten
gebouwd, met als
doel het Goddeeltje te lokaliseren, er beslag op te leggen. Met HAARP
heeft men reeds beslag gelegd op de regenboogkrachten, de Alfa en
Omega.
In Londen tijdens de Olympische Spelen zijn er tijdens de openings- en
sluitings-ceremoniën veel tekenen en symbolen gebruikt die heen wijzen
naar CERN, Fermilab, Eiscat en HAARP. Londen ligt 33 graden t.o.z.v.
Jeruzalem en wordt door de illuminati bestempeld als zijnde het Nieuwe
Zion en nieuwe Jeruzalem. Het getal 33 wijst naar drievoudig DNA, triple
DNA, 3.3.3 = 9.
Het gaat om Jah - Bul - On. Engeland in John Bull.
In brochures 614, 640 hebben wij over de Olympische Spelen geschreven.
Tijdens de sluitings-ceremoniën werden er auto’s, gebouwen, fietsen en
dergelijke dingen meer getoond die met nieuwsbladen waren beplakt. Dat
symboliseerde hoe het dagelijkse leven der mensen wordt en is beïnvloed
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door de pers, die in hun handen is en waarmee zij het volk kunnen
voorlichten. Daarmee programmeren zij een bevolking.
De paralympics staan/stonden geheel in het teken van de quantum-fysica,
de laatste ontwikkelingen op het gebied van het onderzoek naar het
Goddeeltje. Prof. Stephen Hawking opende dan ook de ceremonie van de
Paralympische Spelen in Londen op 29-08-2012, waar de Big-Bang (de
oerknal) werd uitgebeeld. Hierover verschijnt DV een aparte brochure no.
643. De tijdklok van de illuminati geeft aan dat 09-09-2012 een cruciaal
moment zal zijn, dat is exact 11 dagen na de opening van de Spelen. Het
geeft een 9/11 gebeurtenis aan, exact 11 jaar ná 9/11-2001. Wie weet?

De Regenboog
Genesis 9:13 Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken
des verbonds tussen Mij en tussen de aarde.
Genesis 9:14 En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze
boog zal gezien worden in de wolken;
Genesis 9:16 Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te
gedenken aan het eeuwig verbond
tussen God en tussen alle levende ziel,
van alle vlees, dat op de aarde is.
Habakuk 3:9 De naakte grond werd
ontbloot door Uw boog, om de eden,
aan de stammen gedaan door het
woord. Sela. Gij hebt de rivieren der
aarde gekloofd.
Zie ook 2 Petrus 3.
Openbaring 4:3 En Die daarop zat, was
in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom
den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk.
Openbaring 10:1 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel,
die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn
aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur.

De regenboog heeft 7 kleuren, een kleurenspectrum, waarbij elke kleur een
eigen frequentie heeft, zie afbeelding op p.4.
In totaal zijn er 12 Geesten of Elohim, Goddelijke Krachten. Dat wijst de
Goddelijke volmaaktheid, heelheid en eenheid. Het getal 12 komen wij in
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de Bijbel en kosmos diverse malen tegen. Denk slechts aan de 12 stammen
Israëls, de 12 discipelen, de 12 poorten en fundamenten van het Nieuwe
Jeruzalem, en de 12 Dierenriemtekens. De sluitsteen zal de 13e zijn, wat
de totale eenheid uitbeeldt, zoals door toevoeging van Efraim en Manasse
er sprake is van 13 stammen, en ook Matthias als 13e apostel, en
Ophiuchus als 13e sterrenbeeld.
Van de 12 Geesten van JHWH manifesteren zich er 5 in de materie, en wel
als de 5 elementen: aarde, water, lucht, vuur en aether. De 7 verborgen
Geesten manifesteren zich in de Alfa en Omega, de regenboogkrachten.
Over die 7 Geesten lezen wij in het boek Openbaring.
Openbaring 1:4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u
en vrede van Hem, Die is, en Die
was, en Die komen zal; en van de
zeven geesten, die voor Zijn troon
zijn;
Openbaring 3:1 En schrijf aan den
engel der Gemeente, die te Sardis is:
Dit zegt, Die de zeven geesten Gods
heeft, en de zeven sterren: Ik weet
uw werken, dat gij den naam hebt,
dat gij leeft, en gij zijt dood.
Openbaring 4:5 En van den troon
gingen uit bli ks emen, en
donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor den
troon, welke zijn de zeven geesten Gods.
Openbaring 5:6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier
dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht,
hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die
uitgezonden zijn in alle landen.

Deze 7 Geesten worden alhier voorgesteld als zijnde vóór de troon van
JHWH. Wij weten dat Amalek de hand wil leggen op de troon van JHWH,
d.w.z. hij wil God van de troon stoten. Dat heeft te maken met de
oerkracht, het atoom, de oer-energie.
De 7 Geesten zijn als 7 brandende lampen (denk aan Laserstralen), dus aan
lichtbundels. Licht is wit, bevat de 7 kleuren van de regenboog wanneer
men een lichtstraal via een prisma breekt. Deze 7 Geesten Gods worden in
alle landen uitgezonden, als beschermende natuurkrachten, als de Alfa en
Omega-krachten. Rond de troon van JHWH was een regenboog.
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Wanneer Amalek de hand op de troon van
JHWH wil leggen, heeft dat te maken met de
oerkrachten en de Alfa en Omega, met de
regenboog.
Exodus 17:16 En hij zeide: Dewijl de hand op den
troon van JHWH is, zo zal de oorlog van JHWH
tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht!

De Alfa en Omega laat (laten) niet met zich
spotten. De oorlog van JHWH zal tegen Amalek
zijn van geslacht tot geslacht, tot in de eindtijd
toe!.
Men is bezig de ‘doos van Pandora’ te openen te CERN, Fermilab, Eiscat,
HAARP en in Rusland en China waar men ook dergelijke
onderzoekscentra heeft, waarvan de namen geheim worden gehouden.
Het witte licht verdeelt zich
in 3 hoofdkleuren en 4
gemengde kleuren, waarvan
het atoommodel voorbeeld is

Openbaring 1:8 Ik ben de Alfa en de
Omega, het Begin en het Einde, zegt
JHWH, Die is, en Die was, en Die
komen zal, de Almachtige.
Openbaring 1:11 Zeggende: Ik ben
de Alfa en de Omega, de Eerste en de
Laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat
in een boek, en zend het aan de zeven
Gemeenten, die in Azië zijn, namelijk
naar Efeze, en naar Smyrna, en naar
Pergamus, en naar Thyatire, en naar
Sardis, en naar Filadelfia, en naar
Laodicea.
Openbaring 21:6 En Hij sprak tot
mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa
en de Omega, het Begin en het Einde.
Ik zal den dorstige geven uit de
fontein van het water des levens voor
niet.
Openbaring 22:13 Ik ben de Alfa, en
de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.
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JHWH als Schepper was er eerder dan Amalek en welke luciferiaanse
macht dan ook, en Hij is ook de Laatste, dus zijn alle tussenliggende
ontstane machten -hoe
groot zij zich ook voor
doen- ondergeschikt aan
de Alpha en Omega!
Zij kunnen wel tijdelijk
de 5 materiële elementen
beschadigen, en ook de 7
elementen aantasten,
maar deze kunnen ze niet
vernietigen, niet geheel
uitschakelen. Zij mogen
als kwade machten niet
alles van JHWH. De
satan moest ook aan
JHWH vragen of hij Job
mocht bezoeken met
plagen, en kreeg
toestemming, mits hij het
leven van Job niet van
hem zou afnemen.
In Openbaring staat het volgende:
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.
Openbaring 9:4 En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden
beschadigen, noch enige groente, noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het
zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben.

Op aarde hebben de illuminati de lucht vervuild en beschadigd door middel
van schadelijke rook, etc, zodat er zelfs gaten in de ozonlaag zijn ontstaan.
Ze hebben de wateren vervuild met allerlei afval en verontreinigingen,
olieboringen en bronnen die lekten. Ook de aarde zelf is sterk vervuild met
allerlei zware elementen en schadelijke stoffen. Het vuur is vervuild, door
de atomaire proeven, en door de aandrijvingstechniek die berust op
explosies. Dr. W.O Schumann van de TU in München zei er het volgende over:
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"Al het destructieve is van satanische origine en al het creatieve van
goddelijke origine. Elke technologie die gebaseerd is op explosie of
verbranding moet dus worden gezien als satanisch. Het komende tijdperk
zal een nieuwe positieve
en goddelijke technologie
brengen". (Uit de
geheime archieven van
de SS).
http://askabiologist.asu.e
du/recipe-rainbows
Een regenboog is een
optisch fenomeen wat als
fysieke werkelijkheid
niet bestaat. Men kan er
niet naar toe lopen en het
grijpen. Het zijn
regendruppels die het
l i c h t v a n d e zo n
weerkaatsen. Vandaar dat
de regenboog zich altijd
recht tegenover de zon in
de lucht laat zien, onder
een hoek van 40 - 42
graden. Zie afbeelding op
p.10.
De ware regeerders van deze wereld -de illuminati uit de 13 satanische
bloedlijnen met de Pindar aan het hoofd- lijken net als de regenboog voor
ons ongrijpbaar. Het zijn magiërs waarvan men hun ware gedaanten
nagenoeg nooit te zien
kr i j gt . Zi j ki j ken
vanachter de tralies naar
de wereld, die zij door
hun politieke en
religieuze puppets laten besturen. Zij zijn als de regenboogrijders
ongrijpbaar, maar waarvan wij af en toe wel de contouren waarnemen. Zij
spelen hun sinister spel voor onze ogen alsof het een optisch fenomeen

betreft, maar wat wel degelijk fysieke realiteit is.
Zij hebben
machtsblokken opgericht en daarmee hun piramide-structuur opgebouwd,
zoals dat in de sluitingsceremonie werd uitgebeeld door 303 dozen in 13
lagen een piramide te bouwen door slaven.
Door middel van
machtsstructuren hebben zij hun Babylonisch geldsysteem in omloop
gebracht, hetwelk op lucht-bespiegelingen is gebaseerd en op instorten
staat. Zij werken via geheime genootschappen en culten, die één groot
wereldwijd netwerk vormen, net als een octopus. Zij regeren en dirigeren
vanuit hun onneembare vestingen, zoals The City of London (geld), het
Vaticaan (religie) en Washington DC (politiek). Ze opereren net als de
mascottes die tijdens de Olympische Spelen te zien waren, Wenlock en
Mandeville. Wanneer men de letters W en M over elkaar legt, krijgt men
de wáre gedaante te zien van de illuminati, de zespuntster.

De Regenboog-dieven
De namen van de mascottes hebben een diepere betekenis. Wenlock kan
men ook lezen als Weird-lock, dat betekent ‘draadslot. Mandeville kan
men lezen als man-devil-le, dat betekent mens-duivel. Dit wijst symbolisch
naar hun wereldwijde netwerk waarin zij de gehele mensheid gevangen
houden, door middel van geld, als de enige menselijke schepping.
Wanneer wij de naam Wen-lock lezen als ontsluiten van een slot of code,
door de duivelse mensen, komen we in de richting van het streven van
Amalek. Zij willen de hand op de troon van JHWH leggen door de
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scheppings code te kraken. Amalek was laf, laat altijd anderen de kastanjes
uit het vuur halen.
De mascottes zijn één-ogige
monsters die de regenboog
kunnen berijden, wat een link legt
naar homoseksualiteit De
mascottes symboliseren het
nieuwe lichaam dat de illuminati
wensen te verkrijgen, namelijk
met een verlicht derde oog. De
Links de satanist penta van Baphomet
illuminati doen aan rituele
sodomie, waarbij kinderen hun slachtoffers zijn. De kinderen krijgen
trauma’s tijdens de rituelen, en deze energie denken de illuminati zich toe
te eigenen. Men noemt het wel de Rothschild sodomie.
De mascotte Wenlock wijst naar
Hermes/Horus, gezien zijn kopje en
stompe armen. John Dee de astroloog
en occultist van koningin Elizabeth I
ondertekende zijn brieven met de
cijfers 007, zoals ook James Bond.
Hij tekende reeds de structuur van
deze geprogrammeerde duivels. De
mascottes zouden een fotografisch
geheugen bezitten, dat wil zeggen dat ze als robots voorgeprogrammeerd
zijn, dus mind-control. Hun doel is om met programmeren te beginnen bij
jonge kinderen. Tijdens de ceremoniën werd een heuvel getoond waarop de
letters God en GOSH stonden, met daarnaast een liggende reuzen-baby en
veel ziekbedden met kinderen erin. GOSH betekent zoveel als: Great
Ormond Street Hospital. (Gosh is óók een halve vloek)
De kinderen zouden in hun bedden dienen te dromen onder hypnose, om
net als Jakob te Bethel te dromen, zodat zij de energie van deze kinderen
kunnen bundelen om ermee een sterrenpoort te maken. Dit wijst naar hun
extra-dimensionale oorlogvoering tegen JHWH.
Wenlock en Mandeville wijzen naar Man en Vrouw, Man en Women..
Wenlock is de geboorteplaats van de Olympische gemeenschap die de
spelen organiseert. Mandeville is de geboorteplaats van de Paraolympische
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spelen, vernoemd naar de filosoof
en satanist Bernard Mandeville.
Mandeville in het Frans kan men
vertalen als grote stad. Dat wijst
alsdan naar Londen, die het nieuwe
Jeruzalem wil bouwen.
Wenlock betekent ook: afkomstig
van de heilige bloedlijn. Vandaar
dat de twee mascottes hand in hand
gaan net als tweelingen. Zij willen
de eerstgeboortezegen van Abel,
Jakob en Efraim naar zich toetrekken. Londen noemt zichzelf het Nieuwe
Zion, waar de satanische bloedlijn haar hof heeft. De nieuwe herboren
koning Arthur wijst naar prins William. William als man-devil, en Kate als
Wen-women-luck. Over elkaar gelegd vormen deze letters een Davidsster.

Baphomet wijst met zijn armen naar de planeten in
Mercurius

Wenlock en Mandeville zijn vereerders van Jupiter = Zeus = Lucifer.
Voor New Age is de regenboog het symbool voor Lucifer, die ook in twee
verschillende werelden bestaat. De regenboog is als een brug tussen twee
verschillende werelden, twee dimensies. Het reizen/rijden over de
regenboog is een symbool voor ascension, tijdreizen via sterrenpoorten. M
en W wijst ook naar Withcraft (Hekserij) en naar Masonry (vrijmetselarij).
Een mascotte is een afgodsbeeldje, zoals de terafim uit Genesis 31 en 35.
Masca = heks.
JHWH zal de zogeheten ‘wijzen’ van Edom/Amalek vangen in hun
vermeende wijsheid. Hij zal ons tegen hun geweld beveiligen. Dat blijkt
heel duidelijk uit Jesaja 4 en Zacharia 2:
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Jesaja 4: 3 En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de
overgelatene in Jeruzalem zal
heilig geheten worden, een
iegelijk, die geschreven is ten
leven te Jeruzalem;
4 Als JHWH zal afgewassen
hebben den drek der dochteren
van Sion, en de bloedschulden
van Jeruzalem zal verdreven
hebben uit derzelver midden, door den Geest des oordeels, en door den
Geest der uitbranding.
5 En JHWH zal over alle woning van den berg Sions, en over haar
vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans
eens vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal
een beschutting wezen.
6 En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot
een toevlucht, en tot een verberging tegen den vloed en tegen den regen.
Zacharia 2:5 En Ik zal haar wezen, spreekt JHWH, een vurige muur
rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.

In Genesis 9 lezen wij voor het eerst over de regenboog. De satanische
machten zijn verbaasd over dit Goddelijk fenomeen, en leven in een
obsessie om erachter te komen hoe de regenboog in elkaar steekt. De
regenboog is immers een brug tussen twee verschillende dimensies, een
soort tijd-overlapping en bovennatuurlijk symbool of teken, buiten
menselijk bereik. De taak welke CERN-technici moesten zien te klaren is
dan ook bovenmenselijk, om het zogeheten Higgs-Boson-deeltje op te
sporen, of anders gezegd, om de tijd-scheppingscode te vinden waarmee
men het kosmische tijdslot tussen de verschillende dimensies kan openen.
Na de vloed werd de regenboog voor het eerst zichtbaar. Ervoor was er
geen regenboog. Wij lezen in de Bijbel dat in de dagen van Noach vóór de
zondvloed de aarde vol wrevel was. Dat wil zeggen dat er bijna geen
raszuivere mensen meer over waren, dan Noach en de zijnen. Na de vloed
heerste er een ander klimaat vanwege de schuine stand welke de aardas had
ingenomen van 23 graden. Zie hierover het leerzame boek van prof.
Rehwinkel over de Zondvloed. De Nefilim en hun perverse nazaten
werden in hun streven door JHWH gedwarsboomd door de vloed. JHWH
plaatste de regenboog als een verbondsteken voor zijn oprechte zaadlijn,
als een dimensionale constructie, muur of onoverbrugbare kloof voor de
satanisten. Een Goddelijk code-slot werd bevestigd aan de poort die naar
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hogere hemelse dimensies toegang verschafte. Dit slot betekende voor de
Nefilim en consorten hun gevangenisslot, waarmee zij opgesloten werden
in de 3e dimensie, waar ze tegen het einde der tijden hun oordeel zullen
ontvangen.
Via internationale
wereldwijde inspanningen van de
knapste koppen in de fysica,
quantum-fysica en andere
wetenschappen is men er schijnbaar
in geslaagd om de sleutelcode van dit
Goddelijk cijferslot te CERN te
kraken. Naar men zegt is deze code
als volgt: 119 - 911.
Nassim Haremein die een fysica-wetenschapper is, gelooft er niet veel van.
Wel hebben de illuminati op 11-9-2001 een eerste blijk gegeven dat zij
volgens deze code actie ondernemen met de uitvoering van hun mensvernietigende plannen. Toen vonden de
zogenaamde ‘terroristische aanslagen’ in New
York’s WTC-torens plaats, en te Washington het
Pentagon. Wil men tijdens het slotfeest van de
Olympische Spelen (de Paralympics) op 9
september aanstaande het overwinningsfeest
houden? De symboliek van de openings- en
sluitings-rituelen liegt er niet om. De Paralympics
worden gehouden van 29-08-2012 tot 09-09-2012,
dat is exact 11 dagen lang, en 11 jaar ná de
aanslagen van 9/11-2001.
De mascottes demonstreren hun kunde door op de regenboog te rijden, als
of men in staat is de regenboogkrachten om te wenden in hun voordeel,
zodat zij kunnen ontsnappen uit de 3e dimensie tijdens het Galactische
Kruis op 21-12-2012.
Zi j zij n
hemelbestormers bij uitstek en zullen een
laatste poging ondernemen om zich toegang
te verschaffen tot hun vorige woonplaats in
de
hemelen,
waaruit
ze
gestoten zijn door JHWH. De illuminati,
Nefilim en nakomelingen zijn kannibalisten.
Na de zondvloed lezen wij voor het eerst in
de Bijbel dat de mensen vlees gingen eten met bloed. Dat is een vorm van
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kannibalisme. Sindsdien is de leeftijd van mensen plotseling heel sterk
gedaald en ontstonden er veel
zi e kt e n . V o o r a l o n d e r d e
Kanaänieten, maar ook onder de
Egyptenaren leefde het
kannibalisme, waar er sprake is van
de vleespotten waar Israël in de
woestijn naar terug verlangde. Door
dierlijk of menselijk vlees te eten,
meent men de levensenergie der Een atoom-paraplu tijdens de paralympics?
dieren of mensen in zich op te kunnen nemen, waardoor men zich sterker
waant. Zij deden hieraan op grond van magie én wetenschap. De
Kanaänitische volkeren waren pervers, en bedreven sodomie op grote
schaal, wat leidde tot een dierlijke leefwijze, waardoor de aarde bedreigd
werd ten onder te gaan. Het enige wat JHWH kon doen was, een
veiligheidsmuur optrekken ter bescherming van Zijn heilige zaadlijn, dit ter
bescherming tegen de Nefilim en hun perverse nakomelingen. JHWH
bouwde geen raketschild in de ruimte, maar een regenboog, een arc of
soort vlamboog, een segment van een cirkel als paraplu voor Zijn volk. Het
wijst naar een soort-en-met kooi van Faraday. Juist de paraplu stond tijdens
de openingsceremonie van de Paraolympische Spelen centraal, in het
middelpunt, zie de vele afbeeldingen ervan. De regenboog als ‘hitte-lichtschild" beschermt ons tegen het kwaadaardige buitenaardse ras van
gevallen engelen, die de Nefilim voortbrachten op
aarde en zich meest in de Levant gevestigd hadden.
Deze psychopaten - reptilians waren/zijn niet voor
één gat te vangen. Dat blijkt hoe zij via magie en
wetenschap te CERN, Fermilab, Eiscat en HAARP,
etc.
de ontbrekende sleutel zouden hebben
gevonden via geldverslindende objecten, waar wij
als belastingbetalers voor kunnen opdraaien. Via
hun magie bedrijven zij kannibalisme en
massaslachtingen,
waarbij
zij
menen de energie van deze slachtoffers tot zich te
kunnen nemen. Via hun wetenschap tracht men de
kosmische energie (het sap of de Christus-kracht
van de levensboom) te bemachtigen. Hun pogingen schijnen succesvol,
althans zo doet men het ons voorkomen, ondanks enkele tegenslagen die
men had tijdens het opstarten van de LHC te CERN in 2008.
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De Sleutels van het Hemelrijk
Wie de sleutelcode van het hemelrijk bezit, heeft daarmee tegelijk de
sleutelcode tot de afgrond, de onderwereld. In het logo van het Vaticaan
kunnen beide sleutels zien afgebeeld. In Openbaring 9 staat het volgende
over deze sleutel(s):
Openbaring 9:1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit
den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds.
Openbaring 20:1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den
sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand;

Duidelijk moge zijn dat de illuminati bezig zijn hun
eigen lot te bezegelen, en dat hun einde griezelig
dicht bij is. Zij leven in een soort overwinningsroes
en hebben te Londen tijdens de Olympische Spelen
hun bruiloftsfeest gevierd. Het blijkt dat niet de
illuminati, maar dat JHWH Zélf de sleutel in handen
heeft en houdt van de hemel en hel, zie
Openbaring 1:18 En Ik heb de sleutels der hel en des
doods.

Evenwel kan JHWH ándere machten toestaan om Zijn wil te volbrengen. Hij
huurde ook Nebucadnezer als ‘Mijn knecht’ om de hoeken van Israël af te
korten.

De symboliek tijdens de openingsceremonie
van de Paraolympische Spelen spreekt een
duidelijke taal. De vele paraplu’s die men
gebruikte wijzen naar bescherming enerzijds,
en anderzijds naar een atomaire operatie. Een
paraplu gebruikt men ter bescherming tegen alles wat uit de lucht komt
vallen. Dat kan op regen wijzen, maar ook op
fall-out, op het stof van chemtrails, etc.
Echter, een atoom-ontploffing geeft ook een
paraplu te zien. Op veel websites werd er
gewezen naar de mogelijkheid dat er tijdens
of aan het eind van de Spelen in het stadion
een nucleaire bom tot ontploffing zou
worden gebracht, waarbij meer dan 80.000
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doden zouden vallen. Dat wees alsdan op een groot offer aan de god
Zeus/Apollo/Lucifer. Dat men dit niet heeft gepland tijdens de Spelen, wil
nog niet zeggen dat zij binnenkort dergelijk
satanisch spektakelstuk zullen opvoeren op de
een of andere wijze.
Verder waren er tijdens de openingsceremonie
naast de paraplu’s veel appels te zien, wat er op
wijst dat het hierbij gaat om de zogeheten
‘Sodoms-appels’. De appels wijzen naar de hof
of tuin van de godin Hera, die door de draak
(Londen) en de Nemian Leeuw de appels van
De Sodomsappel
Zeus bewaken. De appels wijzen naar de
onsterfelijkheid, maar in feite zijn het appels vol van bedrog. De
sodomsappel bloeit van mei tot september. De plant komt voor in
kuststreken, wegbermen en vuilstortplaatsen. Heeft de sodomsappel te
maken met de Sodomieten die uit de Nefilim afstammen en nu de mensheid
willen opruimen op een afvalhoop in een vuilnisstortplaats? Deze appels zijn
ook niet eetbaar, dus nep-vruchten.
De paraplu’s kunnen ook wijzen naar de magie, naar de paddestoelen
(drugs) waardoor men in hoger sferen geraakt.
Deze magiërs waren in vroeger tijden reeds bezig met hun zoektocht rond de
Heilige Graal. King Arthur en de
ronde tafel wijst volgens velen
naar Prins William, di e
toevalligerwijze (!) ingedeeld
was bij de luchtmachtafdeling
van de Bok van Mendes, alias
Bafomet.
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Uit dit namaak Zion zal de Wet uitgaan, rechtsonder ziet u
de 2 stenen tabletten van de Wet, links de uitgaande stralen

De Amerikaanse dollar, vol magie en illuminati-symbolen

King Arthur (William) en de heilige graal met de
tafelridders rondom (het Olympisch Stadion)

Geld speelt een hoofdrol in het leven der illuminati. Het is gebakken lucht
wat ze ons presenteren, en waarmee ze ons bedwelmen. Zij kunnen
ongelimiteerd over geld beschikken, daar zij de drukpers bezitten. Wij zullen
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u even de kosten van de Olympische Spelen in Londen voorschotelen: De
aanvankelijke begroting was 1.79 miljard (ik meen euro)
In 2005 werd dat vervolgens 2.35 miljard. In 2006 werd het 3.3. In 2007
werd het 9.35 vanwege de enorme beveiligingen die men nodig achtte
vanwege aanslagen in Londen op 7/7/2007. In 2012 bleek er al 11 miljard
nodig te zijn, en tot slot kwam men uit op 13 miljard! EN dat in slechte
economische tijden! Wij herkennen er de vrijmetselaarsgetallen in, nl. 33, 11
en 13. Er waren 10.000 veiligheidsmensen gepland, maar het werden er
23.000 plus nog eens 10.000 soldaten, dus 33.000 tesamen.
Samenvatting
De Paralympics werden geopend met een ‘Big Bang’, om daarmee hulde te
bewijzen aan het wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van het
universum. De alom vermaarde Stephen Hawking adviseerde tijdens de
opening de toeschouwers naar de
sterrenhemel te kijken voor inspiratie. Hij
riep op om in de komende nieuwe eeuw van
verlichting zich te realiseren wat u ziet. Hij
zei dat deze spelen ons denkbeeld
transformeerden over de wereld. Met de New
Age-slogan ‘I am what I am", werd de
openingsceremonie van de Spelen officieel
afgesloten. De filmster Rihanna zong het lied
‘Onder mijn paraplu". Dat is een seks-lied,
waarin het niet gaat over de liefde van twee
personen, maar over de materie die sinister is
en vol van kwade elementen. Wanneer men
echter onder de Nieuwe Wereld Orde van de
illuminati komt te staan wordt álles nieuw,
perfect en veilig. Op je eigen benen staan is
riskant, maar onder de paraplu van de NWO is het een paradijselijke sfeer.
De NWO heeft volledige controle en zorg over jouw bij gehoorzaamheid. Je
bouwt een hechte relatie op met je beschermende macht, want de wereld
daarbuiten is zeer gevaarlijk, dat is bewezen. Wordt bezit van de bezettende
macht, dát alleen geeft een veilige plaats op aarde. De buitenaardse Nefelimafstammelingen zullen je beschermen, want aardse mensen blijken nog al
eens terroristen te zijn.

24

Chemtrails en de Paraolimpics deel 2

No. 643

De Nefilim lijken
mensen, maar zijn
wezens die de
echte mensen
volledig zullen
controleren. De
mensen zullen wel
e e n
teke n
ontvangen,
waarmee ze overal
navolgbaar zijn,
e
e
n
persoonsnummer
vi a een chi p.
Verkoop uw ziel
a a n
d e z e
luciferiaanse machten, en ge zult er wel bij varen. Voor die keus kunt u
binnenkort worden geplaatst. De buitenaardsen zullen volgens Stephen
Hawking spoedig komen vanuit het centrum van de Melkweg, en het
Vaticaan is bereid hen te dopen. Hun planeet Nibiru is in aantocht, met
begeleidende manen of planeten. De aankomstroute ligt bij de Noordpool,
tussen Alaska en Siberië, de Beeringstraat. Dan zal de Ring van Vuur worden
opengetrokken, en als gevolg van de enorme krachten waarmee Nibiru de
aarde in z’n greep heeft, zal de aarde waggelen als een dronken man, lees
Jesaja 24. De krachten der hemelen zullen wankelen. JHWH zal zich wreken
over degenen die Zijn Verbond vernietigden, zijn Regenboogverbond
schonden. Jakob zal het wel tijdelijk benauwd krijgen, maar zal daaruit
verlost worden. JHWH is ontwaakt uit Zijn woning en zal brullen als een
leeuw.
Binnen de Nieuwe Wereld Orde wordt het leven zó uitermate vriendelijk dat
u zelf niet meer behoeft te denken. Wanneer u het evenwel zou wagen om
zelfstandig te denken, heeft men een heel mooi wapen om dat te detecteren
en uw gedachten te controleren, zie bovenstaande afbeelding.

25

Chemtrails en de Paraolimpics deel 2

No. 643

Verlichting was het thema waarmee Stephen Hawking de 4200 atleten uit
meer dan 160 landen welkom heette. De grote paraplu die daarna
explodeerde symboliseerde de big-bang. Een grote appel symboliseerde de

De ellipt van de seismische oven der illuminati verhoudt zich als 9 : 11. JHWH
heeft echter ook een oven, zie Jesaja 31:9.

ontdekking van de zwaartekracht door I. Newton. De appel wees naar de
verboden vrucht van Adam en Eva, dus naar kennis. Een volle blauwe maan
wees naar de maanaanbidding van de godin Diana, Artemis of Aphrodite.
Het was voor het eerst in de geschiedenis dat wetenschappers aan een blinde
een bionisch oog gaven waarmee hij kan zien. Dat moest gevierd worden.
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Men ontwikkelt nu een bionisch hart en pijnappelklier ter verlichting.
Vervolgens waren er 600 dansers met paraplu’s, waarvan er sommigen aan
dunne kabels door het stadion vlogen, wat de hemelse verlichting
symboliseerde, die eraan komt
tijdens het Galactische kruis op 2112-2012. De verlichting die de
illuminati verschaffen verloopt via
het Monarch Mind Control
fenomeen. Vandaar dat de
illuminati-prinses Rihanna haar
lied zong over de paraplu. Midden
in het stadion was een grote paraplu die zes zijden had. Deze zes zijden
symboliseerde de kubus van Saturnus, ten behoeve van de Saturnusaanbidding.
Het logo van de Paralympics bestaat uit drie agitos,
maansikkels. Dat betekent zoveel als; ‘Ik beweeg rond een enkel punt’. Deze
symbolen zouden wijzen naar de ringen van Saturnus. De Evangelische
Omroep heeft een dergelijk symbool. De 600 dansers vormden op de grond
een zeshoek, ter ere van de dominante planeet Saturnus. Tenslotte
veranderde de paraplu zich in een leeslamp, als symbool van de luciferiaanse
verlichting. Het licht van de leeslamp brak zich in 7 driehoekige secties
uiteen, om een gouden sfeer te
scheppen. Dit wijst naar de planeet
J upi t er , die met Sat ur nus
samenwerkt.
Londen is de draak en heeft de
draak als logo, die met de Leeuw de
appels van de god Zeus bewaakt in
de tuin van Hera. Dat wijst naar de
appels (wetenschappelijke kennis
en magie) ter verkrijging van
onsterfelijkheid. Niemand mag ooit
van deze appels eten die het geheim
(lees bedrog) van de illuminati
doorziet, en die de waarheid van de
kabbalistische methode ter hypnose
Paralympics twin-AA status en trio agito’s en totale wereldcontrole kent en
aan het licht brengt.
De draak wijst naar de religieus
denkende slang Nachash, en de leeuw wijst naar het intellectuele denken
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waarmee de massa’s angst en vrees worden opgedrongen wanneer deze hun
stem laten horen.
JHWH zal echter óók Zijn stem laten horen, en zal brullen als een woedende
Leeuw om de illuminati de schrik op het lijf te jagen, waarvan zij niet terug
zullen hebben. Zie
Jeremia 25:30 Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren, en gij zult tot
hen zeggen: JHWH zal brullen uit de hoogte, en Zijn stem verheffen uit de
woning Zijner heiligheid; Hij zal schrikkelijk brullen over Zijn
woonstede; Hij zal een vreugdegeschrei, als de druiven treders, uitroepen
tegen alle inwoners der aarde.
Joël 3:16 En JHWH zal uit Sion brullen, en uit
Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde
beven zullen; maar JHWH zal de Toevlucht Zijns
volks, en de Sterkte der kinderen Israels zijn.
Amos 1:2 En hij zeide: JHWH zal brullen uit
Sion, en Zijn stem verheffen uit Jeruzalem; en de
woningen der herderen zullen treuren, en de
hoogte van Karmel zal verdorren.

Reken er maar op dat het brullen van JHWH een stuk harder zal zijn dan het
brullen van de illuminati. De nieuwe hemel en aarde is nabij, en ik verzeker u
dat de nieuwe situatie op de vernieuwde aarde toch wel heel wat
aantrekkelijker is dan die van de Nieuwe Wereld Orde.
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.
Zie Jeremia 30: 3 Want zie, de dagen komen, spreekt JHWH, dat Ik de gevangenis
van Mijn volk, Israel en Juda, wenden zal, zegt JHWH; en Ik zal hen wederbrengen
in het land, dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het erfelijk bezitten.
7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd
van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.
8 Want het zal te dien dage geschieden, spreekt JHWH, dat Ik zijn juk van uw hals
verbreken, en uw banden verscheuren zal; en vreemden zullen zich niet meer van
hem doen dienen.
9 Maar zij zullen dienen JHWH, hun God, en hun koning David, dien Ik hun
verwekken zal.
10 ¶ Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht Jakob! spreekt JHWH, ontzet u niet, Israel!
want zie, Ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land hunner
gevangenis; en Jakob zal wederkomen, en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn,
die hem verschrikke.
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11 Want Ik ben met u, spreekt JHWH, om u te verlossen; want Ik zal een voleinding
maken met al de heidenen, waarhenen Ik u verstrooid heb; maar met u zal Ik geen
voleinding maken; maar Ik zal u kastijden met mate, en u niet gans onschuldig
houden. 16 Daarom, allen, die u opeten, zullen opgegeten worden, en al uw
wederpartijders, zij allen zullen gaan in gevangenis; en die u beroven, zullen ter
beroving zijn, en allen, die u plunderen, zal Ik ter plundering overgeven.
17 Want Ik zal u de gezondheid doen rijzen, en u van uw plagen genezen, spreekt
JHWH; omdat zij u noemen: De verdrevene. Het is Sion, zeggen zij; niemand vraagt
naar haar. 18 Zo zegt JHWH: Ziet, Ik zal de gevangenis der tenten Jakobs wenden,
en Mij over hun woningen ontfermen; en de stad zal herbouwd worden op haar hoop,
en het paleis zal liggen naar zijn wijze.
19 En van hen zal dankzegging uitgaan, en een stem der spelenden; en Ik zal hen
vermeerderen, en zij zullen niet verminderd worden, en Ik zal hen verheerlijken, en
zij zullen niet gering worden.
20 En zijn zonen zullen zijn als eertijds, en zijn gemeente zal voor Mijn aangezicht
bevestigd worden; en Ik zal bezoeking doen over al zijn onderdrukkers.
21 En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het midden van hem
voortkomen; en Ik zal hem doen naderen, en hij zal tot Mij genaken; want wie is hij,
die met zijn hart borg worde, om tot Mij te genaken? spreekt JHWH.
22 En gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn. 23 Ziet, een
onweder van JHWH, een grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudend onweder; het
zal blijven op het hoofd der goddelozen. 24 De hittigheid van JHWH’s toorn zal
zich niet afwenden, totdat Hij gedaan, en totdat Hij daargesteld zal hebben de
gedachten Zijns harten; in het laatste der dagen zult gij daarop letten.
1 Ter zelfder tijd, spreekt JHWH, zal Ik allen geslachten Israels tot een God zijn; en
zij zullen Mij tot een volk zijn.

Alsdan zullen wij verlost zijn van die mistflarden die we dagelijks in de lucht
zien (chemtrails) en zullen we weer blauwe luchten hebben (Buenos Airos).
Het water zal weer schoon zijn, de aarde wordt thermisch gereinigd. Alle
nucleaire troep verdwijnt diep in de aarde via breuklijnen en aardbevingen.
De nieuwe aarde en hemel kondigen zich aan. Nog heel even!

Jesaja 65:17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe
aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen
in het hart niet opkomen.

