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Inleiding
Eens om de zoveel tijd moet er schoonmaak worden gehouden, zowel in
ons huis, als in veestallen. Maar ook in een dorp, stad of landstreek moet
het huisvuil om de week of twee weken worden opgehaald en naar de
stortplaats worden gebracht. Niet alleen een huis, dorp, stad, land of
werelddeel, maar de gehele aarde heeft af en toe een schoonmaakbeurt
nodig. De aarde -of zeg liever de natuur- heeft een zelfregulerend herstelmechanisme, een zelf-reinigingsproces waardoor alle vuiligheid wat er
niet op en in thuis hoort, ervan af wordt geworpen. Dat is in het verleden
reeds meerdere malen geschiedt, o.a. door grote vloeden, ook wel
zondvloed(en) genoemd, dus een vloed om de zonde weg te vagen en of te
bedekken. Ook het Hebreeuwse woord voor verzoenen wijst naar
bedekken, maar dan in positieve zin, dat JHWH de zonden bedekt en niet
meer gedenkt bij oprechte erkenning van schuld. Naar het blijkt maken
wij mensen er kennelijk een puinhoop van, door tegen de natuur in te
werken, door dingen te doen die niet in overeenstemming zijn met de
wetten der natuur. Het gaat de natuur -in de schepping van de
Scheppergod- om zuiverheid, oorspronkelijkheid, en waar dat niet meer te
vinden is, is herstel noodzakelijk. Ge-zond = zuiver, en dat is datgene wat
door het zonlicht is beschenen, en wat het
zonlicht kan verdragen. Duistere zaken en
leugens kunnen het licht niet verdragen, en
dienen deswege te verdwijnen. De
reinigingscyclus schijnt 3600 jaar te zijn,
wat de baan van Nibiru is. Dat is in het
Sumerisch 1 Sjar, een tijdvak van 3600 jaar
wanneer Nibiru ons zonnestelsel aandoet,
om daar grote schoonmaak te houden, zie
brochures 651 en 652.

Het gaat op de aarde om leven, het leven. De aarde is ons levenshuis, een
woonoord, een nest. Wanneer wij ons nest bevuilen, wordt het onleefbaar.
Wij mensen zijn lichtwezens, afhankelijk van het zonlicht dat ons leven
voedt. Wanneer wij in ons leven duisternis toelaten wordt onze
levensenergie langzaam maar zeker uitgeblust, tot we duisternis zijn. Wij
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mensen zijn elektromagnetische wezens. Elke cel in ons lichaam heeft een
Noordpool en een Zuidpool. Dat wijst op elektriciteit, dat houdt in dat er
verschillende frequenties kunnen zijn en zeker ook zijn in ons lichaam,
dus trillingen. Wat elektriciteit is, is door geen enkele wetenschapper te
definiëren, onder woorden te brengen. Wij zien wel de manifestaties
ervan, maar het is en blijft ongrijpbaar. Leven en elektriciteit gaan
samen, en beiden zijn niet te definiëren. Wij weten echt niet wat leven en
elektriciteit precies zijn. Het wezen van leven en elektriciteit is door ons
niet te doorgronden, zelfs niet te CERN en Fermilab waar de knapste
koppen van deze aarde samen vergaderd zijn om naar het Higgs Bosondeeltje te zoeken. Elektriciteit is wel te meten, te voelen, en de ozon ervan
te ruiken, maar het is niet te zien. Wel de manifestaties ervan kunnen we
zien. We kunnen elektriciteit niet pakken, wat bij hoge stroomsterkte
dodelijk kan zijn. Het blijkt dat zonder elektriciteit geen leven mogelijk
is. Vandaar dat heel het universum elektrisch geladen is, zodat alles draait
en in beweging is, dus leeft, want leven is beweging. Wie nu de
Opwekker, de opwekkende Macht achter elektriciteit in het universum is,
waardoor álles zich beweegt, laat zich raden. Wie is de grote Verborgene
achter het wereldtoneel die alles in handen heeft en bestuurt, ook al wordt
dat miskend door velen?
Zoals gezegd heeft elektriciteit een plus en een min, wat tegenpolen zijn,
tegenstellingen, dualiteiten. In die wereld leven wij, wat een
driedimensionaal bestaan is. In werkelijkheid is het een holografische
wereld, die totaal leeg is, opgeblazen is,
innerlijk leeg. Een atoom blijkt van binnen
leeg te zijn.
Vanwege de dualiteiten kunnen levende
wezens twee kanten op gaan, de goede en
of de kwade. Die mogelijkheid is aanwezig,
wat wij mogelijk als een Goddelijk
waagstuk in de schepping zouden kunnen
zien. De vrijheid is aan levende wezens
gegeven om te kiezen wélke weg men wil inslaan.
De aarde is geen dood ding, maar een levend wezen. Een levend wezen
heeft eigenschappen, en één van de eigenschappen van onze aarde is, het
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zelfherstellend vermogen. De aarde werpt af en toe -wanneer de maat vol
is, en de cyclus die daartoe gesteld is afgelopen is- het kwaad weer van
zich af wat erop begaan is, zie Jesaja 24:20. Zo lezen wij verder in de
Bijbel over al het onschuldig vergoten bloed op de aarde, dat dat
gewroken zal worden. God is een liefdevolle Geest die de mensen niet
straft. De kwade lieden straffen zichzelf, en de werken van de boze lieden
halen zelf het oordeel over zich. Wanneer de maat vol is, loopt deze over,
en dat is simpel de wet van oorzaak en gevolg.
Mattheüs 23:35 Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op
de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van
Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en
het altaar.
Lukas 11:50 Opdat van dit geslacht afgeeist worde het bloed van al de profeten,
dat vergoten is van de grondlegging der wereld af.
Lukas 11:51 Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is
tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeeist worden van dit
geslacht!

Er zijn volgens oude Sumerische bronnen en de Bijbel goden/engelen
geweest die hun standplaats hebben
verlaten, hun planeet waarop zij
woonden (Oiketerion) en op de aarde
zijn geworpen. Zij worden o.a. Nefilim
genoemd, afkomstig van de Anunnakigoden. Er waren groepen van deze goden
die zeer arrogant waren en seksueel
pervers. Van hen stammen o.a. de
illuminati en West Europese
Vorstenhuizen. Zelf beweren deze
blauw-bloed-lijnen ten onrechte dat zij
van koning David afstammen. Dat is een leugen, waarmee zij de
mensheid misleiden. Vandaar hun claim tijdens de openings- en
sluitingsceremoniën van de laatste Olympische Spelen in Londen dat in
Engeland het Nieuwe Zion gevestigd gaat worden. Dat wijst op hún
Nieuwe Wereld Orde, wat een super dwang- en fascistische politiestaat
zal zijn. Zij willen uit de chaos die zij creëerden hun Nieuwe Wereld Orde
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laten verrijzen, als een Phoenix
die uit z’n eigen as herrijst. Zij
kunnen niet anders dan chaos
scheppen op aarde, via
uitbuiting en slavernij. Dat is
reeds meerdere malen geschied
in de voortijd, waarbij Atlantis
is vergaan. Het zogenaamde
scheppingsverhaal uit de Bijbel
in Genesis 1-3 is dan ook een
her-scheppingsverslag. De
oorspronkelijke schepping is veel en veel ouder dan 6000 jaar. God
schiep géén chaos, maar hoogste orde. De aarde wérd chaotisch. Daarna
volgde een schoonmaakbeurt van 6 her-scheppingsdagen.
Schiep God de satan en satanisten? Nee, zij schiepen zichzelf, door van
medestander(s) tegenstander(s) te worden. Het woord satan betekent heel
gewoon ‘tegenstander’.
Deze tegenstander(s) zijn een geheel eigen wereld gaan opbouwen, als
een imitatie van Gods wereld. Die satanische wereld berust ook op een
elektrische basis, die uitgegroeid is tot een digitaal systeem. De basis
ervan lag in Sumer of Babel, en vandaar dat het systeem steeds in de
bijbel de naam Babel blijft dragen. Heel de wereld is momenteel één
groot Babylon, gebouwd op elektronica, chips en satellieten. Het is een
zeer kwetsbaar systeem waarvan de gehele economie en de maatschappij
afhankelijk is. Wanneer er een zonne-uitbarsting komt en de satellieten
erdoor defect raken, ligt de hele wereld-economie plat! De satanisten
hebben via dit systeem alle landen en mensen aan zich gekoppeld als
slaven, zodat er van vrijheid geen sprake meer is. Het Babel-systeem lijkt
gesmeerd te lopen, en de grootbankiers verdienen (stelen) er goed aan.
Geld is hun macht, geld dat uit niets gemaakt is, waarover men rente
vraagt, wat pure diefstal is. Ook hier zal JHWH de bezem inzetten om
Babel weg te vagen. Lees vooral de profeet Jeremia hoofdstuk 51.
2 En Ik zal Babel wanners toeschikken, die haar wannen, en haar land
uitledigen zullen; want zij zullen ten dage des kwaads van rondom tegen
haar zijn.
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6 Vliedt uit het midden van Babel, en redt, een iegelijk zijn ziel; wordt niet
uitgeroeid in haar ongerechtigheid; want dit is de tijd der wraak van JHWH,
Die haar de verdienste betaalt.
7 Babel was een gouden beker in de hand van JHWH, die de ganse aarde
dronken maakte; de volken hebben van haar wijn gedronken, daarom zijn
de volken dol geworden.
8 Schielijk is Babel gevallen en verbroken; huilt over haar, neemt balsem
tot haar pijn, misschien zal zij genezen worden.
9 Wij hebben Babel gemeesterd, maar zij is niet genezen; verlaat haar dan,
en laat ons een iegelijk in zijn land trekken; want haar oordeel reikt tot aan
den hemel, en is verheven tot aan de bovenste wolken.
24 Maar Ik zal Babel en allen inwoneren van Chaldea vergelden al hun
boosheid, die zij gedaan hebben aan Sion, voor ulieder ogen, spreekt
JHWH.
25 Ziet, Ik wil aan u, gij verdervende berg! spreekt JHWH, gij, die de
ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de
steenrotsen afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.
26 En zij zullen uit u geen steen nemen tot een hoek, ook geen steen tot
fondamenten; want gij zult tot eeuwige woestheden zijn, spreekt JHWH.
37 En Babel zal worden tot steen
hopen, een woning der draken, een
ontzetting en aanfluiting, dat er geen
inwoner zij.
42 Een zee is over Babel gerezen, door
de veelheid harer golven is zij bedekt.
53 Al klom Babel ten hemel op, en al
maakte zij vast de hoogte harer sterkte,
zo zullen haar toch verstoorders van
Mij overkomen, spreekt JHWH.
54 Er is een stem des gekrijts uit
Babel, en een grote breuk uit het land
der Chaldeen.
55 Want JHWH verstoort Babel, en zal
de grootse stem uit haar doen vergaan; want hunlieder golven zullen bruisen
als grote wateren; het geruis van hunlieder geluid zal zich verheffen.

Babel heeft de aarde verdorven, en JHWH heeft Babel ten dode
opgeschreven. De electronische digitale wereld van Babel zal in één klap
omgekeerd worden tijdens een komende poolwisseling van de aarde. Alle
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elektronica is dan in één klap waardeloos en onbruikbaar. Waren vroeger
onze auto’s, treinen, vliegtuigen en andere gebruiksvoorwerpen nog vrij
van elektronica, momenteel zit alles volgestouwd met elektronica.
Elektronica vormt alzo de levensenergie van Babel, van onze huidige
vorm van samenleving. Zie brochure 537 over de onnatuur.
Momenteel neemt het magnetische veld van de aarde langzaam af, terwijl
de basis -dat is de Schumann-frequentie- wat betreft intensiteit toeneemt.
De Schumann-frequentie zelf blijft altijd gelijk, aangezien deze van de
omtrek van de aarde afhankelijk is. Dit heeft gevolgen voor onze
gezondheid en ons bewustzijn, maar ook voor de aarde zelf en het Babelsysteem erop. De aarde is immers ook een levend wezen, en alle levende
wezens zijn elektromagnetisch geladen. De huidige veranderingen in de
kosmos -en van onze aarde- werken door op ons lichamelijke en
geestelijke bestaan. Door het afnemen van het magnetische veld van de
aarde, wat ongeveer 1000 jaar geleden nog 47.000 nanotesla sterk was, en
momenteel zelfs onder de 30.000 komt, kan de ompoling van de aarde
spoedig plaatsvinden. De gevolgen van deze ompoling zullen voor de
aarde en haar inwoners groot zijn. De hele samenleving gaat dan over de
kop. Door het toenemen van de intensiteit van de Schumann-frequentie
zal ook onze hersen-frequentie toenemen, waardoor ons bewustzijn wordt
verhoogd. Deze Schumann-frequentie wordt in ons ontvangen door
middel van magnetiet-kristallen, zoals deze in onze pijnappelklier
aanwezig zijn, en ook in het bot binnen onze oogkassen. Er zal dan ook
meer energie door ons lichaam gaan
stromen dan voorheen, waardoor
hogere bewustwording en
verlichting ons deel zal worden. Er
zit dus voor ons ook een zeer
positieve kant aan alle
gebeurtenissen in de kosmos!
Wat zijn satanisten?
In brochure 650 hebben wij reeds
over de reptilians geschreven, waaruit de tegenstanders zijn ontsproten.
Het zijn wezens met veranderde genetische code’s, mutaties, zoals ook
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door professor Swaab is vastgesteld dat homofielen een afwijking in de
hersenen hebben.
Volgens wikipedia:

Het theïstisch Satanisme, ook wel traditioneel
Satanisme genoemd, is de religieuze verering van Satan (Hebr:
tegenstander, aanklager). Satan, die vaak aangeroepen wordt onder de
naam Azazel, wordt door aanhangers niet gezien als een personificatie van
het pure kwaad.
De naam Azazel treffen we aan in Leviticus 16:10. Daarin staat
beschreven: Maar de bok die door het lot aan Azazel is toegewezen zal
levend voor den Heer geplaatst worden, om verzoening voor hem te
bewerken, teneinde hem zo naar Azazel in de woestijn te zenden.
Dit Bijbelvers refereert aan de Joodse feestdag Jom Kipoer (Grote
Verzoendag). Het was op deze plechtige dag dat er twee geitenbokken
werden gekozen. Een werd er geofferd aan Jahwe; de andere werd
symbolisch belast met de zonden van het volk Israël om vervolgens als een
zondebok in de woestijn te worden gezonden waar Azazel zou huizen. Het
is in dit ritueel waarin wij voor het eerst de associatie aantreffen van de
duivel met de geitenbok. Zo wordt Azazel beschouwd als de oudst bekende
naam die wordt toegeschreven aan wat tegenwoordig Satan of de duivel
wordt genoemd.

Sodomie en Pedofilie
David Icke:
zie: www.davidicke.com/headlines jimmy-saville
http://www.davidicke.com/headlines/73851-jimmy-savile-doorman-to-the
-cesspit
http://www.politicus.org.uk/news/let-those-who-suffered-at-the-hands-ofsir-jimmy-savile-speak-out-and-be-heard-all-else-is-betrayal_1661
www.theopenscroll.blogspot.nl/2012/07/part32
http://www.theopenscroll.blogspot.nl/2012/10/part-40-sodomite-gatewaywheel-of.html
http://www.theopenscroll.blogspot.nl/2012/10/part-43-sodomite-gatewaypower-on.html
http://jlnavarro.blogspot.nl/2010/03/child-abuse-in-high-places.html
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Jimmy Savile is in 2011 overleden. Hij was
pedofiel, die kinderen aanleverde aan
eerste ministers en hooggeplaatsten, zodat
zij zich aan deze kinderen konden
vergrijpen. Hij was een welkome en
geziene gast in de Britse koninklijke
paleizen. Pedofilie wordt door de elite niet
als een criminaliteit gezien. Namen als
Jimmy Savile met Tony Blair
Winston Churchill, Edward Heath, Tony
Blair, George Bush Sr, prijken op de lijst
van pedofielen. In Engeland zijn al een 7250 hooggeplaatste pedofielen
geregistreerd. Vanwege de armoede in Thailand, die door de Rothschilds
aldaar is gecreëerd, verkopen ouders hun kinderen voor prostitutie, zodat
politici deze kinderen kunnen misbruiken. Ene Gordon Logan maakte
openbaar dat Tony Blair, voormalig premier van Engeland, één van de
favoriete mannelijke prostituees van het Witte Huis van George Bush Sr
had geleend, namelijk Johnnie Gosch (Gackert Ganon). De Duitsers zijn
dit aan de weet gekomen en wilden Tony Blair niet helpen om president
van Europa te worden. België blijkt het
Mekka en wereldcentrum voor kinderroof
en kindermisdrijf. De EU loopt gesmeerd
vanwege de pedofilie in België! De meeste
pedofielen blijken satanisten te zijn, die aan
kinderoffers doen, zoals oudtijds aan de
Moloch kinderen werden geofferd.
Prins Charles schreef ooit op een Kerstkaart
aan Jimmy Savile het volgende: "Jimmy,
with affectionate greetings from Charles.
Give me love to your ladies in Scotland".
Jimmy hield er in Schotland blijkbaar een
Jimmy met prins Charles
harem op na. De pedofielen doen extreme
satanische rituelen, en dat met verstandelijk gehandicapte kinderen, en
zelfs met overledenen uit mortuaria van ziekenhuizen (necrofilie).
Jimmy was een hechte vriend van Prins Philip. Als vrijwilliger werkte hij
in ziekenhuizen, zodat hij toegang had tot de mortuaria. Ook werkte hij
voor de BBC, en in de kleedkamer hebben getuigen hem seksuele omgang
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zien hebben met minderjarige meisjes. Jarenlang was Jimmy het gezicht
en de icoon van de BBC, die momenteel in moeilijkheden is gekomen,
nadat bekend is geworden dat Jimmy meer dan 300 minderjarige
slachtoffers heeft gemaakt.
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Marion Knox - Interviewing Deprogrammers: In the House of the Strong
Man Sodomy is the Key

Niet alleen in Engeland, België en andere landen opereren de pedofielen
en maken daar hun slachtoffers. Ook in ons land blijkt dat de pedofielen
in het verborgene veel slachtoffers maken. Hun verborgen praktijken
worden echter openbaar, en al wat aan het licht komt, werkt in hun
nadeel.
Zie het boek van P.A. Taylor en dr. Matthias Rath: The Nazi-roots of the
Brussels EU. En van Steven Mc. Greer: Verborgen Waarheid.
Lees eens wat op de website van prof. dr. Johan Oldenkamp staat over de
pedofielen in onze regering en de betrokkenheid van ons koningshuis:
http://www.pateo.nl/PDF/trilogie.pdf

http://www.capoditutticapi007.blogspot.nl/?view=classic
http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/10/23/jimmy-savile-was-a-necroph
iliac-says-paul-gambaccini_n_2005896.html
“Sodomy is the biggest occult power source there is”
“Basically, Satan cannot sodomize someone on his own, but he can
influence somebody to sodomize someone else and then it’s like having
Satan sodomize them and put the sodomy power within them.”
“We have more sodomy now out in the open than we’ve ever had. Lot
was in Sodom -- that’s where the word sodomy comes from. It meant anal
sex, or as they’re calling it now anal intercourse. What other kind of sex
do you think they could produce on those angels that they tried to break
the door down to get to? They wanted to get their supernatural power. The
belief in the occult world is if you could sodomize God, you’d get God’s
power. You become as gods through sodomy; that’s the way the Greek
gods became gods.”
“Sodomy has a spiritual component in it that is far more sinister than
anybody recognizes. It is the most underrated evil power to the general
public. But to the people who are in the know, they know that this is the
ultimate rebellion against God Himself. This is what they hope to use to
gain the whole human race for their side and defeat God Himself.”

Sodomie en getallen
De getallen 2, 4, en 21 wijzen naar de planeet Jupiter, dat is Zeus of
Satan. De illuminati-reptilians beweren dat, wanneer men God
besodemieterd, men Zijn energie in bezit krijgt.
Het logo van de beveiligingsmaatschappij G4S voor de Olympische
Spelen in Londen ziet er als volgt uit: (zie afbeelding volgende bladzij)
De G van de vrijmetselarij is afgevlakt, zodat het een cirkel wordt die
men vierkant wil maken. De 4 wijst naar een homo met zijn handen op
zijn knieën, die zich aangestuurd voelt door de G om te sodomiteren als
een gay. De witte S wijst naar de slang, verlichting die men via rituele
sodomie ontvangt, waardoor hun 3e oog wordt geopend. De rode
vleugels wijzen naar de rode Adam en zijn bloed dat de sodomiterende
goden willen ontvangen. Het betreft dus G4Serpent Sodomy, waardoor de
illuminati de macht zich toeëigenen om over ons te heersen.
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G4S zouden de beste beveiligers ter wereld zijn. In Londen faalden zij,
wanneer er 10.000 militairen ingezet moesten worden om de veiligheid te
garanderen. Het gaat de sodomieters om het vierkant maken van de
cirkel. Voor de oplossing van dit probleem is er geen geometrische en
mathematische sleutel aanwezig. Het vierkant maken van de cirkel is dan
ook een metafoor. De praktijken van de satanische rituelen als ontvoering,
moord, kannibalisme, pijniging en sodomie, zijn in de meeste culturen op
aarde verboden. De
illuminati moeten dan

ook in het geheim hun
s eanc es ui t voer en
zoals bij de Bohemian Grove. Zij treden door deelname aan deze rituelen
in gemeenschap met de demonen, en ze ontvangen als beloning hun
verlichting en kennis.
Lees vervolgens eens de boeken van Ine Veen: Bedrog om de Kroon, en:
De moord op Pim Fortuyn. En van Ton van der Kroon: De terugkeer van
de Koning. Van Robin de Ruiter: De 13 satanische bloedlijnen. En van
David Icke: The Biggest Secret, en andere boeken van deze schrijver.

http:
/ /
www.boublog.nl/04/04/2012/marianne-vaatstra-de-supergetuige-en-de-vo
lle-neef/
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De bekende ‘illuminati-ster’ Lady Gaga heeft een speciale parfum die
haar naam draagt, waarin heksengif, menselijk bloed en mannelijk sperma
is verwerkt. Pas er voor op! Zie Engelstalig bericht:
Lady Gaga's New Perfume Contains Witch Poison, Human Blood and
Male Procreation Liquid
It has only been moments
since we revealed onWorld
Truth TV that the new Lady
Gaga perfume is comprised
of a witch brew of demon
ingredients. And the email
letters, Twitterings and
faxes are already pouring
through!
Many of you are still
trembling and shaking,
wondering if you have Hepatitis or worse because you splashed some
Lady Gaga perfume on you before the big date! Or even worse, you littel
Jezebel tempstress wives had your husband like your infected skin that
had the perfume on it!
The new Lady Gaga perfumed "Fame" is actually a complex combination
of chemicals that are produced using the devil's science. There is a
method called "Inorganic Chemistry" where scientists use all sorts of
weird symbols and 'periodic elements' (Wiccan speak) to construct this
scented chemical.
It is old school Salem witchcraft meets the modern world. But there is a
Lady Gaga behind it all and it's a great danger to everyone's soul. While
I have not sat down to make up any stats to scare you with yet, I can tell
you that you'll see at least a 43% increase in STD, 15% more pregnancy
and no telling how many divorces once this witch's brew works its magic
in your family.
Lady Gaga entices the man whose essence 'fills' every body of Fame. She
is making him release his liquid dna and then have women all over the
world rub it on themselves.
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Already in high schools, this perfume is being used in pregnancy pact
parties. Young women can now just spray some of this on their hands and
twinkle each other in illegal ways, making a baby appear only months
later. If that's not sick enough, Gaga is laughing all the way to the bank
and loving that her boy toy here is having all these black magic children.
If you don't want the man in the picture to have a child in your home, ban
Lady Gaga and ban this perfume. No telling what sort of dark armyt hey
are trying to make rise from its use, but you can bet that God is not
approving this nectar.
Amazing Medical Discovery: Transfusions of Young Blood Appear to
Rejuvenate the Elderly
Friday, 19 October 2012 09:25
Actually, it's not so amazing. Some
native peoples have known this for
thousands of years.
As David Icke has been saying since the
1990s ... why do you think so many of
the stalwarts of the global bloodline
network live so long ... Queen Mother
(102), Queen (86), Prince Philip (91), Aan het drinken van deze ‘monster’
David Rockefeller (97), Father George drank zijn reeds tieners gestorven.
Bush (88), Henry Kissinger (89) ...
Why? Because they don't have the same treatment given to the general
population and they are rejuvenated by ... the lifeforce of children.
'Human history-altering newsflash: Scientists have demonstrated that
injections of youthful blood carry semi-magical, rejuvenating qualities--at
least for gray-whiskered mice. The researchers believe that the same
might hold true for humans, suggesting that diseases like Alzheimer’s and
indeed aging itself might be prevented through the transfusion of the
youth’s vigorous lifeblood.'
Klokkenluideronline Trek ook aan de bel!
« OM SABOTEERT ZAKEN MEINEED-RECHTERSDE INVLOED
VAN KABBALAH OP UW BESTAAN
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Door: Moderator op 23 oktober, 2012 in Algemeen, 3 Comments
“Mensen die nog twijfelden aan de werking van duistere machten op onze
planeet zullen na het zien van deze film een andere blik daarop hebben.”

Spelen; en bij David Icke, het interview met Winona Ryder, die
geprogrammeerd was om als ‘godin’ te fungeren en demonen op te roepen
in de magische cirkel voor de verzamelde Illuminati).

Bekijk de video: (Spiritworld- The Alien Kabbalah, NL ondertiteld)
video van Stanley Kubrick: eye’s wide shut.

De genoemde film van Chris Everard laat duidelijk de rode draad van het
contact tussen wereldse elite en de geesten- en demonenwereld zien. De
functie van de koninklijke kroon hierbij wordt uitgelegd en er wordt
aangetoond wat ‘Baphomets’ zijn. De film begint met een fragment uit de
film ‘Eyes wide shut’ van Stanley Kubrick. Hierin wordt tamelijk
expliciet getoond hoe rituelen van onder andere sex magic in de huidige
tijd nog steeds plaatsvinden onder de welgestelden van deze wereld. Hij
heeft het naar buiten brengen van deze werkelijkheid moeten bekopen met
zijn leven.

Dat er meer is tussen hemel en
aarde kunnen de meeste mensen
tegenwoordig wel aannemen.
Dat er andere werkelijkheden
zij n naast de fysieke
werkelijkheid is al iets lastiger.
Dat er mensen zijn die bewust
dan wel onbewust contact
hebben met geesten en
demonen is voor de meeste
nuchtere westerlingen een ongeloofwaardig verhaal.
De film ‘Spiritworld’ van Chris Everard laat zien dat het contact leggen
met en het oproepen van geesten niet alleen in heel oude tijden is gebeurd,
maar ook nu nog doorgaat.
Het zijn vooral de hoogwaardigheidsbekleders die manieren zoeken om
dit te doen. Heel oude technieken, waarbij geesten en demonen
opgeroepen kunnen worden, zijn doorgegeven in ieder geval vanaf de tijd
van koning Salomo. Veel magische boeken (‘Grimoires’) zijn in de loop
van de eeuwen gekopieerd en aangevuld. De Kabbala dient daarvoor als
basis.
De invloed van de duistere machten op ons bestaan moet dan ook niet
onderschat worden. Via de wereldse en kerkelijke elite werd en wordt aan
buitenaardse geesten maar ook aan demonen en aan Lucifer zelf
gelegenheid geboden om werkzaam te zijn in onze wereld.
De ons heden bekende Illuminati, veelal bestaande uit vrijmetselaars
onder de politieke, financiële en koninklijke elite, houden zich bezig met
rituelen om geesten naar het fysieke gebied van onze wereld op te roepen.
Zie o.a. bij Olympiczion.nl over de zeer grote rituelen bij de Olympische

Mensen die nog twijfelden aan de werking van duistere machten op onze
planeet zullen na het zien van deze film een andere blik daarop hebben.
Uit andere bronnen valt te lezen, dat deze werking in de huidige tijd
zowel op aarde door de machthebbers (denk aan de Olympische rituelen)
als in de geestenwereld flink wordt opgevoerd, om het al eeuwen
klaarliggende Plan voor de Nieuwe Wereldorde (die van de anti-christ)
ingevoerd te krijgen (zie hiervoor o.a. Olympiczion.nl over het bestaan
van ondergrondse bases en de Nefilim; en de website van Carolyn
Hamlett, insider van de duistere hiërarchie.)
Klaar om wakker te worden?? (Aldus de Moderator)
Britse Koningshuis
Zoals bekend stamt het Britse koningshuis niet uit Engeland zelf, maar uit
Duitsland. Men heeft wel een engelse naam
eraan gegeven, nl. Windsor, maar in
werkelijkheid is hun oorspronkelijke naam
Saksen Coburg en Gotha. (zie Wikipedia)
Elisabeth 1 had een astroloog die John Dee
heette, waarvan op p.12 van deze brochure
tekeningen staan. Dr. John Dee was een
ingewijde en raadgever van Elisabeth 1. Zijn
symbool beeldt een anale sodomie uit, dat berust op het vierkant maken
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van de cirkel. Ook Leonardo da Vinci en zijn beroemde tekening van de
Vitruvius-man toont hetzelfde flik-beeld. 1
Het blijkt dat de illuminati-demonen, reptilians of hoe men ze ook wil
noemen, zich een matrix hebben geschapen, wat wijst naar een situatie of
gebeurtenis waarin iets anders zich ontwikkeld dan men ziet of zou
verwachten. Dat wijst naar de werkelijkheid die achter onze zichtbare
‘werkelijkheid’ schuilgaat. Men ziet een aanslag gebeuren zoals tijdens
9/11 in 2001, en men denkt daarbij dat er vliegtuigen zich boorden in de
WTC-torens, waardoor ze daarna in elkaar zakten als plumpudding.
Wanneer men echter oog krijgt voor de matrix en wat er achter de
schermen in werkelijkheid zich afspeelde, geeft dat een totaal ánder beeld
te zien. Dan krijgt men te zien dat er verborgen machten zoals de
illuminait reeds duizenden jaren bezig zijn om oorlogen aan te stichten,
om crisis te creëren, om chaos te laten ontstaan, waaruit zij profijt weten
te trekken. Zij hebben een wereldwijd netwerk, net zoals spinnen hun
webben hebben om ons erin te vangen.
Zie: www.matrixrevealed.com
http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=152632
De top van de illuminati opereert vanuit Londen, Washington, Rome,
Brussel en Parijs, om de
wereld aan hun Nieuwe
Wereld Orde te
onderwerpen. Zij hebben
hun programma’s gereed
om uit te voeren, o.a.
‘Golden Boy’, en
‘Golden Age’, waarbij
zij de mensheid in kaart
1

In april 1952, twee maanden nadat ze de troon besteeg, bracht Koningin Elizabeth II
duidelijkheid over de dynastienaam door een verklaring tegenover de Privy Council
te geven dat het "mijn wil en mijn wens is dat ik en mijn kinderen voortaan onderdeel
zullen uitmaken van het Huis en de Familie van Windsor, en dat mijn nakomelingen
die getrouwd zijn en hun nakomelingen de naam Windsor zullen dragen".
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brengen, om te kunnen identificeren tot welke bloedlijn men behoort. Aan
de hand van de bloedlijn kan men vaststellen
wat er met ons moet gebeuren, en of hoe men
ons kan manipuleren en genetisch wijzigen tot
een eeuwige slaaf. Zelf behoren de illuminati
overwegend tot de keltische blauw-bloedlijnen
a l s a r i s t o c r a t e n , d i e p a r a n o r ma l e
eigenschappen bezitten. Zij hebben de RHnegatieve bloedfactor. Dat is een vrij zeldzaam
bl oed, wat ongeveer 5% van de
wereldbevolking heeft. Het zuurstof-proces
volgt bij deze bloedgroep een andere wijze dan
bij RH-positief.. De hoeveelheid zuurstof die
in het bloed en lichaamsproces wordt opgenomen maakt het verschil uit in
kwaliteiten en vaardigheden.
De illuminati willen de wereldleiding overnemen wanneer op 21-12-2012
een nieuwe cyclus begint van 11.500 jaar. Zie hun tijdrekening via het
Amerikaanse Grootzegel, wat door Johan Oldenkamp mooi uitgewerkt is:
http://www.pateo.nl/PDF/1dollar_symbolism.pdf
Zij zijn bezig de huidige samenlevingsvormen te laten eindigen, te
vernietigen via grote catastrofale gebeurtenissen die zijzelf creëren en of
via natuurrampen waarvan zij weten dat ze eraan komen, o.a. zonneuitbarstingen en pool-wisselingen. Zelf kunnen zij via HAARP de
natuurrampen maken als valse-vlag operaties. Zij noemen hun project om
de Nieuwe Wereld Orde te starten als volgt: ‘The Anglo Saxon Mission’.
Hierbij wil men de Aziatische rassen zoals de Chinezen en Japanners door
middel van genocide uit schakelen. De illuminati zijn geen échte Kelten,
maar pseudo, met een rebels karakter, veelal satanisten, pedo’s, en
anderssoortigen.
kerry@projectcamelot.org
bill@projectcamelot.org
http://projectcamelotproductions.com/interviews/anglo-saxon-mission/an
glo-saxon-mission.html
http://the-alternative.co.uk/news/the-anglo-saxon-mission-explained-by-b
ill-ryan-a-project-avalon-video/
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http://samshistoryandgenealogy.blogspot.nl/
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_endgame12.htm
http://www.cephasministry.com/prophecy_royals_and_the_antichrist.html

The hidden hand (de verborgen hand) wijst
naar de 13 satanische bloedlijnen, die in
feite één familie vormen, afstammelingen
van de Nefilim, behalve drie. Die drie
zouden nog hoger zijn, buitenaards van
oorsprong, en vormen de ziel van deze
familie. Allen hebben een hoge dosis
negatieve polariteit nodig in hun bestaan,
wat zij bereiken via oorlogen, haat,
genocide, leugens, slavernij, pijniging, prostitutie en pedofilie, geweld,
etc. Zij willen tijdens het Galactische Kruis op 21-12-2012 heel veel
negatieve polariteit gaan oogsten voor zichzelf. We kunnen blijkbaar
grote calamiteiten verwachten! Vandaag op 28-10-2012 was er een
aardbeving van 7.7 Richter aan de westkust van Amerika. De sterkte die
gemeten werd welke van HAARP uitging was nog nooit zo hoog. En ook
de orkaan Sandy. Zij willen hún haan koning laten kraaien!
Het Monas-hiëroglief
Het zogenaamde monas-hiëroglief is door A. Kircher ontworpen. Het
werd in de 16e eeuw door dr. John Dee uitgebreid en het wijst naar
sodomie. Op bladzij 12 staat het monas-hiëroglief afgebeeld.
http://vimeo.com/35117983
In bovenstaande video wordt de metamorfose die in het monas-hiëroglief
aanwezig is uitgelegd.
Wikipedia: De Monas Hieroglyphica is een korte tekst en tevens een
symbool van de Engelse esotericus John Dee (1527-1608). Dee geeft in
zijn tekst diverse symbolen aan die in de hiëroglief zijn verwerkt.
De cirkel is de eerste vorm van de schepping en de punt erin verwijst naar
de aarde, samen vormt dit het Egyptische symbool voor de zon. Verder
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valt de maansikkel op. De zon en de maan staan voor de dag en de nacht,
maar ook voor de eerste dag van de schepping.
Onder de zon en de maan staat een kruis. Hierin
komt het getal vier naar voren (vier lijnen die
samenkomen). Dee beschrijft onder andere de
vier elementen en kent het kruis het getal 10 toe,
1+2+3+4=10.
Verder zit de Monas vol met
astrologische/astronomische symboliek. Het
symbool als geheel lijkt op het symbool van
Mercurius, de 'beentjes' zijn het symbool van
Aries, ook kun je Saturnus vinden, Jupiter (op zijn kant), Mars (het oude
symbool).
Dee schrijft nog over allerlei astrologische verbanden, letter-numerologie
etc. Kortom, een ogenschijnlijk simpel teken met een diepe symboliek.
Het symbool werd tevens gebruikt door de Rozenkruisers.
Het getal 666
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Figuur33 Tot wie bidden deze satanisten?

http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=4208
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Geld is hun schepping waarmee ze ons arm maken en houden

Wij leven in de gevarenzone van de geldwolven

Zonder geld zouden we allemaal rijk zijn, maar nu trekken
de satanisten via hun geld-rente-systeem alles naar zich
toe, zodat wij hun slaven zijn
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http://sol-godsend.blogspot.nl/2010_05_01_archive.html
http://alcuinbramerton.blogspot.nl
Over de MasoniChip
Waarom verzamelen de vrijmetselaars kinder-DNA?
dinsdag, 02 oktober 2012 10:50 geplaatst in: Het Complot
Ze worden vaak een geheim genootschap genoemd, maar vrijmetselaars
zien zichzelf meer als een esoterisch broederschap dat streeft naar
verlichting.
Je kunt een hogere status krijgen door bij een ritus of de legendarische
Orde van de Tempeliers te gaan. De Souvereine Militaire Hospitaal Orde
van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta, voluit.
Naar verluidt zijn ze voortgekomen uit de christelijke militie die ooit eens
het Vaticaan op de rand van faillissement bracht. Ondanks inspanningen
om zichzelf te distantiëren van politiek en religie laten Scandinavische
loges tot op de dag van vandaag alleen christenen toe.
MasoniChip
Op haar website stelt de Grand Lodge of Canada dat ‘de vrijmetselarij een
broederschap is van mannen met goede en hoge idealen, maar dat het
geen openbaar genootschap is’.

26

SSS Staat voor Satanisme en Sodomie

No. 666

Waarom verzamelt een geheime groep het DNA van onze kinderen, met
de steun van de Canadese en Amerikaanse politie en overheid? Het gaat
om de zogeheten MasoniChip, die zogenaamd is ingevoerd om onze
kleinen te beschermen. Ze gaan samenwerkingsverbanden aan met de
politie en bieden hun diensten zelfs aan de Noord-Amerikaanse scholen
aan.
In de staat Massachusetts werd dit programma van de vrijmetselaars
gepromoot door
CBS
News.
Journalisten
verzuimden echter
te vermelden dat de
overheid er zelf
weinig mee te
maken heeft.
Op het eerste gezicht lijkt de MasoniChip de kinderen te kunnen
identificeren, mochten ze ooit ontvoerd worden of iets dergelijks. Er
waren al speciale pakketten verkrijgbaar die de lengte, het gewicht, de
kleur van het haar en van de ogen en vingerafdrukken opslaan. De mensen
van de vrijmetselaarsloges gingen nog een stap verder.
Ze begonnen digitale vingerafdrukken, digitale videobeelden en
DNA-tests op afgenomen uitstrijkjes aan te bieden, enkel compatibel met
software die wordt gebruikt door de lokale en nationale politiediensten.
Over hun missie zeggen de vrijmetselaars: “Wij de vrijmetselaars zijn de
enige ‘sponsor’ van het Masonic Safety Identification-project. Wij
plannen de gebeurtenissen en verstrekken de benodigde apparatuur,
materialen en vrijwilligers. Alle groepen en individuen mogen met ons
meewerken, maar ze worden dan alleen vermeld als ‘partner’.”
Data van kinderen worden opgeslagen en ‘zorgverleners’ zullen DNA
afnemen. Het zijn mensen die worden ingehuurd door de vrijmetselaars of
leden van de broederschap die de organisatie beschermen.
Ouders zouden de broederschap moeten vertrouwen zodat kwaliteit kan
worden geleverd en de privacy van het gezin kan worden gewaarborgd.
Omdat de vrijmetselaars het initiatief zelf financieren zijn ze ook zelf
eigenaar van de data.
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Iedere vrijmetselaarsloge mag meedoen en zelf bepalen hoe het
programma wordt uitgevoerd. Het project van de vrijmetselaars wordt niet
ondersteund door de DNA-databanken van de regering.
Het ware doel van de MasoniChip wordt niet vermeld omdat volgens de
FBI slechts een enkele haar voldoende is voor een DNA-databank.
Inmiddels zijn de gegevens verzameld van 1,5 miljoen kinderen. De
vrijmetselaars willen zo veel mogelijk kinderen in hun databanken. Ze
staan opgesteld in
supermarkten, bij
kermissen,
in
bibliotheken en in
banken om alle
informatie over de
kinderen te verzamelen
waar ze hun handen
maar op kunnen leggen,
relevant of niet.
Het is de bedoeling dat
het programma wordt
Zijn zij waarlijk zo bezorgd over onze kinderen?
uitgebreid zodat ook het
DNA van invaliden en ouderen kan worden verzameld. De vraag is wie
hier beter van wordt. En waarom helpt de overheid via de scholen en de
politie privé-organisaties om ouders op grote schaal te misleiden?
Het rechtssysteem, vrijmetselarij en de 'Illuminati'
donderdag, 24 mei 2012 11:22 geplaatst in: Het Complot (van Internet)
Alhoewel de meeste mensen wel eens hebben gehoord van de
vrijmetselarij, weten slechts weinigen er iets van. Een geheim
genootschap met een geheime agenda.
De meesten denken dat het een religieus gezelschap voor uitsluitend
mannen is dat aan liefdadigheidswerk doet. Zo staat de Orde van
Vrijmetselaren sinds 2010 te boek als goed doel.
Deze illusie is zorgvuldig ontworpen om publieke acceptatie te
bewerkstelligen. Het doel is om enerzijds meer mensen aan te trekken en
anderzijds inspecties te ontlopen door hooggeplaatste functionarissen als
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leden te werven. Masonische autoriteiten zullen altijd ontkennen dat ze
een geheim genootschap zijn en eerder zeggen een genootschap te zijn dat
geheimen bewaart. Zo mogen vrijmetselaars bijvoorbeeld de geheimen
van vrijmetselaars uit hogere graden niet weten.
Grote Architect van het Universum
Pas voorbij de dertigste graad begint de ware aard van de vrijmetselarij
duidelijk te worden. Alle vrijmetselaars moeten geloven in een
oppermachtige godheid naar keuze. De vrijmetselarij ziet haar god als de
Grote Architect Van Het Universum.
Vanaf de dertigste graad binnen de
Schotse vrijmetselarij wordt deze god
Jahbulon genoemd. Deze naam
verwijst naar de masonische godheid
die in de Schotse vrijmetselarij ook
bekend staat als Lucifer.
Door middel van gebaren kunnen
vrijmetselaars elkaar herkennen. Er
wordt een systeem gebruikt door de
vrijmetselaars om rechtbanken te
beïnvloeden. Zo onthulde een gepensioneerde Canadese politieagent hoe
hij door de jaren heen opvallende zaken had waargenomen in de
rechtbanken van de Canadese provincie Brits-Columbia. Advocaten tikten
op een bepaalde manier met hun ring op tafel waarna de rechter cliënten
altijd vrijsprak, ongeacht de aanklacht. De ring was voorzien van de
passer en winkelhaak, het logo van de vrijmetselarij. Op deze manier gaan
vrijmetselaars de rechtbank binnen in de wetenschap dat ze altijd
vrijgesproken zullen worden. Niet voor niets leren ze bij de inwijding dat
ze boven de wet van het land staan.
Blauwe graden
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Albert Pike, 33e graad vrijmetselaar en ook wel de ‘vader’ van de
moderne Schotse vrijmetselarij genoemd, schreef in zijn boek Morals and
Dogma of Freemasonry op pagina 819: “De blauwe graden zijn slechts de
binnenplaats van de tempel. Een deel van de symbolen wordt getoond aan
de ingewijde, maar hij wordt bewust misleid door onjuiste interpretaties.
De ware betekenis is weggelegd voor de meesters binnen de
vrijmetselarij."
Naar schatting komt driekwart van de vrijmetselaars nooit verder dan de
eerste drie graden van de blauwe vrijmetselarij. Alhoewel
deze vrijmetselaars daardoor vrijwel niets weten over de
ware aard van de vrijmetselarij helpen ze onbewust mee
aan een duistere agenda om de maatschappij te infiltreren
en verder uit te hollen.
Trapezoïde
Het alziend oog op het Grootzegel van de Verenigde
Staten en het dollarbiljet is niet onbelangrijk. Het oog bevindt zich
bovenop een piramide die is voorzien van het jaartal 1776. In dat jaar
richtte Adam Weishaupt de Illuminati op. De trapezoïde is een belangrijk
symbool in satanisme. Het symbool op het zegel is in feite een metafoor
voor de verstikkende hiërarchie die de vrijmetselaarsloges en het grootste
gedeelte van de Amerikaanse regering controleert.
Zie hiervoor: http://www.pateo.nl/PDF/1dollar_symbolism.pdf
Op de piramide bevinden zich de blauwe vrijmetselarij en de Schotse of
York Ritus aan de onderzijde. Daarboven bevinden zich het ‘Heiligdom’,
de (Opperraad) Soeverein Grootinspecteur Generaal (33e graad), gevolgd
door de Orde van de Trapezoïde en de Oude en Primitieve Ritus
Memphis-Misraïm (99 graden). Weer een stap hoger staat de Ordo
Templi Orientis of Orde van de Oriëntaalse Tempel. Daar weer boven
staan de Palladium en de ‘Illuminati’. Weer hoger op de ladder van de
Europese Esoterische Vrijmetselarij staan de 9 ‘Onbekende Mannen’ en
de ‘Zeven’. Tot besluit prijkt bovenaan de piramide Aln Soph Aur,
oftewel de Grote Architect Van Het Universum, die de vrijmetselaars zien
als Lucifer.
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De hiërarchie binnen de vrijmetselarij
Het zijn deze 9 ‘Onbekende Mannen’ en ‘Zeven’ die de meest
invloedrijke families op aarde van orders voorzien. Op deze mensen en op
de twee belangrijkste Rothschilds wordt momenteel druk uitgeoefend
door de bondgenoten die weten hoe het corrupte systeem in elkaar zit.
De Britse oud-minister van Binnenlandse Zaken Jack Straw kondigde op
16 februari 1998 aan dat rechters, magistraten, politieagenten, openbaar
aanklagers en gevangenisbewakers vanaf dat moment moesten aangeven
of ze vrijmetselaar waren, meldde de Daily Telegraph indertijd. Straw
voegde toe dat de overheid een einde wilde maken aan de aantijgingen dat
een netwerk van vrijmetselaars opererend binnen politie en justitie de
rechtsgang zou ondermijnen. Veertien jaar later wordt de rechtsgang nog
altijd ondermijnd en staat de Orde van Vrijmetselaren in Nederland zelfs
te boek als goed doel.
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De satanische lijn loopt van de zionistenstaat Israël naar het illuminati-nieuwe
Zion in Engeland.

http://watchman33.com/2011/01/13/super-bowl-xlv-the-end-and-the-begi
nning/
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Plattegrond van het Washington monument in DC 555 feet =
6660 inch.
Volksmisleiding via de nieuwsmedia

Ondergrond zit nog 111 feet

http://www.secretsinplainsight.com/2011/07/19/the-snowflake-and-the-flo
wer/

Schoonmaak
Nu wij toch bezig waren met het SSS-666-systeem, volgt er nóg een S, de
S van schoonmaak, en dan welteverstaan een Goddelijke schoonmaak. De
wapens die Hij daartoe gebruikt hebben wij in brochure 652 genoemd. Wij
hebben daarin nog niet de bezem genoemd. Ja, inderdaad, onze Schepper
hanteert ook een bezem. Lees het maar in Jesaja 14:
21 Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed, om hunner
vaderen ongerechtigheid wil; dat zij niet opstaan, en de aarde erven,
en de wereld vervullen met steden;
22 Want Ik zal tegen hen opstaan, spreekt JHWH der heirscharen,
en Ik zal van Babel uitroeien den naam en het overblijfsel, en den
zoon en den zoonszoon, spreekt JHWH
23 En Ik zal hen stellen tot een erve der nachtuilen, en tot
waterpoelen; en Ik zal hen met een bezem des verderfs uitvagen,
spreekt JHWH der heirscharen.
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24 JHWH der heirscharen heeft gezworen, zeggende: Indien niet,
gelijk Ik gedacht heb, het alzo geschiede, en gelijk Ik beraadslaagd
heb, het bestaan zal!
Dat zal een zeer grote schoonmaak zijn, want onze God doet geen half
werk. Van Sodom en Gomorra bleef niets over dan wat zout.
Wanneer de aarde gereinigd is van alle verderfelijks wat erop
geproduceerd is, kan de wederopbouw beginnen. De steden die verwoest
worden, de nucleaire installaties, en alle Kaïn-Ezau-troep zal begraven
worden, om op schone vrije energie over te gaan. Alle banken, kerken,
kantoorgebouwen van belastingdiensten, van farma-industrieën, en
overbodige instellingen kunnen gesloopt enof omgebouwd worden tot
nuttige ruimten.
Jesaja 25:2 Want Gij hebt van de stad (o.a. New York, waar het VNgebouw als paleis der vreemdelingen staat)) een steenhoop gemaakt; de
vaste stad tot een vervallen hoop; het paleis der vreemdelingen, dat het
geen stad meer zij, in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden.
Jesaja 44:26 Die het woord Zijns knechts bevestigt, en den raad Zijner
boden volbrengt; Die tot Jeruzalem zegt: Gij zult bewoond worden; en
tot de steden van Juda: Gij zult herbouwd worden, en Ik zal haar
verwoeste plaatsen oprichten.
Jeremia 30:18 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.
Jeremia 31:38 Ziet, de dagen komen, spreekt JHWH, dat deze stad
voor JHWH zal herbouwd worden, van den toren Hananeel af tot aan
de Hoekpoort.
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Jesaja 11:9 Men zal nergens leed doen
noch verderven op den gansen berg Mijner
heiligheid;
heiligheid; want de aarde zal vol van
kennis van JHWH zijn, gelijk de wateren
den bodem der zee bedekken.
Jesaja 60:21 En uw volk zullen allen te
zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in
eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij
zullen zijn een spruit Mijner plantingen,
een werk Mijner handen, opdat Ik
verheerlijkt worde.

Wat een rust zal er heersen wanneer alle gemotoriseerd vervoer er niet
meer zal zijn. Alle vervuiling die dat teweeg brengt zal verdwenen zijn,
zodat we weer schone lucht kunnen inademen. Geen chemtrails meer, geen
geronk van motoren, vliegtuigen, helikopters, straaljagers, etc.
En bovendien, er zal vrede zijn, wanneer we alle ware Israelieten een
eigen stuk grond krijgen toegemeten, waarop men kan boeren.
Micha 4:4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder
zijn vijgeboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond
van JHWH der heirscharen heeft het gesproken.

Impressie van de nieuwe aarde www.embassadorion.blogspot.nl

