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Woord vooraf

Wat een spiegel is hoeven wij u niet uit te leggen. De meeste mensen

kijken er per dag wel een paar keer in om hun haar te kammen.

Vrouwen maken er over het algemeen meer gebruik van dan mannen.

Water functioneert soms als een spiegel, wat hele mooie beelden kan

opleveren. We zien dan de werkelijke beelden én de afspiegeling

ervan ondersteboven in het water. Niet alleen in het water kunnen wij

spiegelbeelden waarnemen, maar ook op de aarde, waar wij vanuit de

kosmos bepaalde sterrenbeelden of standen van planeten en hun

uitlijningen op aarde kunnen terugvinden. Vandaar de oude spreuk:

Zo Boven zó Beneden.  Het blijkt

duidelijk dat onze Schepper van

spiegeling houdt. Verder blijkt het dat de

geschapen dingen zoals wij die met onze

zintuigen kunnen waarnemen eveneens

een spiegelbeeld hebben. Ons vermogen

om te zien is uniek. Wij zien de dingen

door onze ogen ondersteboven, waaraan

onze hersenen gewend zijn, zodat we ze

als rechtopstaand interpreteren. Uit

bepaalde oervormen zijn andere vormen

afgeleid, dat wordt heel duidelijk via spiegeling.. 

Op de website: www.the-embassadorion.blogspot.com/

http://reflectionmaat.blogspot.nl/2011/06/natural-camouflages-wwwt

he.html

Hierna de introductie van het G.O.D.Z.-team:

G.O.D.Z. Mirroring (een mirror is in het Engels een spiegel) is een

neutrale manier van waarnemen niet verbonden aan enige vormen

van religie. De afkortingen G.O.D.Z. Mirroring staan voor G:

Geometrie - Geomatria en de verbindende kracht Triangulation. De

letter O : staat voor Organiserende kracht. (Organized)  (Alles is

georganiseerd.). De letter D staat voor: Dimensional ofwel

dimensie.. (Alles is in en over en of door elkaar heen verweven in
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vormen van dimensies.). De letter Z staat voor de geheime

coderingen van de Zion Orde waarin ALLES mogelijk is en ALLES

verwezenlijkt zal kunnen en ook mogen worden zolang de energie dit

toelaat. (Logo en geheime logica achter Olympische spelen 2012). Zij

wijst naar de kosmische energie, en On wijst naar de zon. On is het

Egyptische woord voor zon, dus zion = zonne-energie. 

Introductie G.O.D.Z. Mirroring Nederland

G.O.D.Z. Mirroring nodigt u uit voor een wonderlijke reis van

waarnemingen en een nieuw bewustzijn.

G.O.D.Z. Mirroring brengt u een nieuwe manier van kijken die

duidelijk maakt dat alles in de kosmos  met elkaar is verbonden. 

G.O.D.Z. Mirroring laat u zien dat nieuwe waarnemingen mogen

zorg dragen voor nieuwe wetenswaardigheden, nog nooit eerder

gedaan, nog nooit eerder gezien, nog nooit eerder zichtbaar gesteld.

Alles wat energetisch met elkaar is verbonden, kan die

verbondenheid in vormen tot uiting brengen, ze houdt zich aan de

zelfde matrixvormen dieper en van hoger af bepaald. Van Orchidee

met dierengezicht, tot bergketens in vormen van dierenriemen en

Zodiac. Alles is bepaald door familielijnen en energetische
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verbindingen. Zowel op micro niveau (cellen) als macroniveau (de

kosmos) en ons eigen gedrag, aangestuurd vanuit het

onderbewustzijn. Een wetenswaardigheid waar nog nooit op deze

manier is bij stilgestaan.

Mirroring  spiegelt de wereld van boven met die van beneden, het

kleine met het grote, vele dimensies door elkaar verweven. Het

vertelt je dat de hele kosmos ook in u aanwezig is.

Spiegelen is een manier om energie beter te begrijpen, het bewustzijn

te verruimen en de schoonheid te zien van al wat ademt en leeft. 

Deze visie is een vervolg op de geheime visie die verborgen zat in

onder andere de visie van de Lion King. 

Hetgeen wij mogen waarnemen hebben we mogen spiegelen, zodat

spiegel op spiegel tot in vele dimensies gevolgd kan worden.

Van het gedrag van al wat ademt en leeft tot de symboliek tot en met

ontstaan en ontplooien van een nieuwe aarde wat reeds in werking is

getreden, waarvan de contouren al lange tijd zichtbaar waren, maar

waarvan we ons nog niet bewust waren.

Kom kijken en ontdek een vernieuwde kijk op de wereld en hoe deze

zich op dit moment ontwikkelt. De ontwikkelingen van G.O.D.Z.

Mirroring Veenendaal Nederland zijn een lang verwacht antwoord op

de musicals zoals de Lion King welke de visie van mirroring diep

verborgen had in de opbouw en indrukken van de Musicals en films.

Team van G.O.D.Z. mirroring is zich zeer bewust dat elk mens zijn

eigen wijze of manier van waarnemen kent, zij koppelt zich dus aan

geen enkele religie nog geloofsovertuiging omdat zij respecteert die

keuze die aan u zelf gericht is.

G.O.D.Z. Mirroring is een te groot concept om even kort in een

aantal zinnen of slechts een presentatie uit te kunnen leggen. Daarom

nodigen wij als team u uit voor een wonderlijke presentatie waarin

duidelijk wordt dat voor wetenschap en waarnemingen nog vele

nieuwe wegen open liggen, zonder oordeel zonder geld gewin..
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Er is gekozen voor het eerder vrij geven van informatie, waaronder

aan Amerikaanse media groepen, zodat zij ruim van te voren tijd

hebben gekregen deze informatie te kunnen verwerken voordat het

of-line gehaald kon worden. De manier van waarneming zoals

G.O.D.Z. mirroring beslaat er slechts als een van de velen, maar

behoort zeker tot een zeer unieke presentatie waarin 5 maanden werk

tot uiting is gekomen.

Kom kijken en reserveer tijdig mocht u voorzien willen zijn van en

plaats want voor u het weet is vol is vol... 

Team van G.O.D.Z. Mirroring

Veenendaal Nederland

Het team van G.O.D.Z. Mirroring is zich aan het voorbereiden de

Matrix in gang te zetten, de voorbereidingen worden getroffen om de

presentaties in zeer goede banen te leiden.

Presentaties zullen plaatsvinden beginnend te Soest bij Niburu aan de

Birkstraat, adres en gegevens reeds vermeld in presentatie weergaven

eerder vermeld op weblogs en vele facebook pagina's. Omdat 22 - 11

- 2012 de aankondiging is van de tweede maya zon zijn ook wij ons

zeer bewust dat dit in stilte zal mogen plaatsvinden. Nog nooit zal de

frequentie van uw aarde op deze manier zo energetisch en mooi

verbonden staan met de micro en macro kosmos.

22 - 11 - 2012  - 21 - 12 - 2012 zal niet als een einde der tijden de

geschiedenis in gaan maar als een nieuw bewust tijdperk waarin alle

sferen van micro en macro tot elkaar komen en zich zullen verenigen

en uitlijnen. Dit is HET kruispunt waarover gesproken wordt in vele

voorspellingen. (Het Galactische Kruis).
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Team G.O.D.Z. Mirroring is apetrots dat zij zich u een van de eerste

presentaties zullen mogen aanbieden die zorg mogen gaan dragen

voor het nieuwe bewustzijnstijdperk 2012. De Spiegel is reeds

geplaatst en energetisch zult u voelen dat elk mens energetisch

opgetild zal worden naar de nieuwe dimensie.. De Vijfde zonspassage

welke nog zorg zal dragen voor rotatie linksom  zal hier ook voor

zorgen dat NIEMAND meer kan ontkennen dat zowel Maya, Inca,

Farao en vele anderen als Azteken voorspellingen hadden gemaakt in

haar kalenders, omdat zij mochten ervaren wat een keerpunt ofwel

omwenteling inhield.

De spiegel zal zich weerkaatsen om 20.08

dit is HET moment waarop de presentaties

zullen aanvangen op het keerpunt. Nog

nooit zal de wetenschap, nog religie zo dicht

bij elkaar gebracht worden, ze zal verplicht

worden samen te werken niet meer vanuit

oordeel, niet meer vanuit geldgewin, maar

vanuit een onvoorwaardelijk liefde oogpunt,

het punt waaruit de aarde en haar micro en

macro kosmossen met elkaar verbonden zijn. 

( Water Spiegel van Informatie )

G.O.D.Z. Mirroring heeft voor u slechts de informatie

TERUGGEDRAAID zodat dit weer zichtbaar wordt en begrijpelijk

is. U als mens individu wordt door het water in spiegelbeeld van

informatie voorzien, ook deze visie zat diep verborgen in de musicals

zoals Lion King..

Het gaat hierbij maar om een ding u als individu en gezamenlijk

universeel mensheid te tonen welke nog nooit eerder is vertoond. Het

wiel van Dazu heeft ons in het verleden vele emoties leren kennen,

oorlogen welke verdriet en haat kenbaar maakten, rampen welke

emotie te weeg brachten en ons los koppelden van materie. Nu echter
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anno 2012 zal een liefdesoogpunt het doelmerk zijn van de aarde

welke is begonnen aan het transformeren naar haar nieuwe

belichamingen, gekoppeld aan met name de Zodiac en alles wat maar

wenselijk is.

G.O.D.Z. Mirroring oordeelt ook niet en nodigt

daarom ook wetenschap en iedereen die

geïnteresseerd is uit tot het ontdekken van

nieuwe waarnemingen welke uiteindelijk zorg

dragen voor nieuwe wetenswaardigheden. Nog

Nooit eerder vertoond, Nog nooit eerder gedaan

nog nooit eerder geprobeerd.. U bent allen, de 7

miljard tellende mensheid het Alziend oog van

deze Galaxy...ofwel G.O.D.Z....

Geen aards systeem zal nog deze kering van de

spiegel kunnen weren...

Het is Tijd... 

Liefdevolle groet,

Team G.O.D.Z. Mirroring Nederland

Toelichting door P.F.v.d.Meer sr

Ons derde oog, zie onze brochures 407, 408, 409 en 609, zit in ons

lichaam veilig opgeborgen in het midden van ons hoofd. Onze

schedel vormt een zeer goede bescherming. Ons 3e oog is ons hogere

zelf, de pijnappelklier of pineal gland. Dit orgaantje vormt het

centrum in ons dat de zonne-stralings-energie ontvangt. Niet alleen

de energie van de zon, maar ook die van de planeten, en van de ‘zon’

achter onze zon, namelijk de sterren-energieën en de energie uit de

Galaxy en Galaxies. Al deze energieën zijn elektromagnetisch van

aard. De kosmos is één groot samenwerkingsverband, waarin géén

energie verloren gaat noch vernietigd kan worden.  Ons lichaam is

een ontvangststation voor deze kosmische energieën, die wij op onze

beurt ook weerspiegelen als uitzendstation.  De kosmos is het macro-

systeem, en wij vormen als mensen het micro-systeem.  De antenne
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voor ontvangst en verzenden is ons 3e oog die de energie van de zon

ontvangt en doorgeeft aan heel ons lichaam. Elke cel in ons lichaam

heeft ook weer een eigen zonnetje met een eigen kern, en ons 3e oog

is de activeerder en bron om al onze lichaamscellen te activeren,

zodat wij een lichtlichaam vormen, een merkaba.  Al onze

lichaamscellen communiceren met elkaar via een taal, de taal van het

licht via ons DNA, zie onze brochure 619.

Ons DNA is gelijk aan de elektrische draden rond een magneetspoel,

waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Wat doen wij met de energie

die wij ontvangen via de zon? Reflecteren wij ermee terug naar onze

Schepper, naar de Bron van alle leven?  Of verbranden wij alle

energie aan ons ego, aan onze zelfzucht?  Wij dienen immers met

geheel ons hart en alle krachten ons aan God te wijden, Hem lief te

hebben boven alles en onze bloedverwanten als onszelf.  Om zich in

God te kunnen verheugen met onuitsprekelijke blijdschap dienen we

oog te krijgen voor Zijn wonderbare werken en spiegeling in de

natuur. Dan zullen wij zelf ook de vreugde uitstralen dat wij een

glimp van Hem hebben waargenomen in Zijn afspiegelingen.  De

zonnen in onze cellen dienen te branden van verlangen naar Zijn

aanwezigheid, en ons hart dient te branden van liefde naar Zijn roep

in de spiegeling van Zijn grootheid. Ons 3e oog wanneer het verlicht
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is, doet de nevels verdwijnen, opklaren, zodat we de dingen in hun

ware gedaante krijgen te zien. Zo wordt God de Bron van onze

vreugd, om juichend met stem en op snaren Hem de lof toe te

brengen vanuit ons innerlijk. 

Er is activatie nodig van ons 3e oog om het Goddelijk levenslicht te

ontvangen, zodat wij die geweldige energie die van Boven op ons

afdaalt als een regen of hemelse dauw kunnen omzetten en

weerspiegelen. De Bijbelse aartsvader Jakob is hiervan een

toonbeeld. Jakob is de man die door zijn tweelingbroer Ezau een

oplichter werd genoemd. In werkelijkheid was Ezau jaloers, doordat

Jakob de ontvangen Gods-energie reflecteerde, en Ezau niet.  De

naam Jakob zegt het ons dat deze man de Gods-oplichterij verstond.

Jakob is Ja-ku-boi, dat is de kubus van Jahweh, met de koppels van

de ‘dobbelsteen’ 1 en 6, 2 en 5, 3 en 4, waarvan de som altijd 7 is, het

volmaakte.  Het getal 7 staat voor het volmaakte, het complete

kleurenspectrum van de regenboog.  Hieruit blijkt dat heel het leven

één grote weerspiegeling is. De zon weerspiegelt zich in de druppels

van de regen, zodat de regenboog gezien wordt vóór de wolken.
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Heel de kosmos, het ganse universum, zit gespiegeld in onze cellen,

met name in het geheugen van ons hart. Via ons 3e oog is de directe

verbinding aanwezig met ons hart, het centrum in ons lichaam,

waaruit wij gevormd en opgebouwd zijn, waarin álle kosmische

informatie ligt opgeslagen. Door verlichting via de kosmische

energieën vanuit de Galaxy, die wij via de zon ontvangen als

levenskracht, zullen wij het levensei in ons openen zodat er een

levensbloem ontluikt, die het toonbeeld is van weerspiegeling of

reflectie naar het Goddelijk volmaakte. Onze levensbloem dient als

een roos haar heerlijke geur te verspreiden, zoals in een rozenhof de

rozen hun geur van zich laten. De roos bezit een vijf-structuur, wat de

hoogste vorm van geometrische eenheid of enkelvoud demonstreert. 

Wij mogen in het Goddelijk Galactische Licht het licht over ons zien

opgaan, zodat we in topvorm geraken, vol des Geestes, aangedaan

met kracht van omhoog, statisch en dynamisch elektrisch geladen,

waardoor wij voorzien worden van Goddelijke intelligentie, intuïtie,

fysieke vermogens,

l i e f d e  e n

verwondering. Het

doel ervan is de

w e e r s p i e g e l i n g ,

t e r u g k o p p e l i n g ,

o m m e k e e r ,

teruggave, reflectie

van deze violette

lichtkracht in haar

h o o g s t e  v o r m .

Wanneer wij door deze hemelse dauw worden bevochtigd, zijn ook

wij een dauw en zegen voor onze omgeving. Alsdan zijn wij

welverzekerd, liefdevol, welbewust, meelevend, empathisch, loyaal,

vriendelijk, integer, oprecht, kalm, rechtvaardig, synchroon, apart, in

balans, evenwichtig, positief ingesteld, intuïtief, etc.  Zoals gezegd is

de intuïtie vanuit ons hart verbonden met onze hersenen, en in onze

hersenen met ons 3e oog. Wanneer dat oog eenvoudig is, zal als
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reflectie ervan ons gehele lichaam eenvoudig zijn, in balans, zoals

staat in Lucas 11:34.

Alles wat slecht is voor ons lichaam zullen wij laten staan. Alles wat

ons 3e oog kan benevelen zullen wij vermijden. Dus geen drank, geen

drugs, geen koffie, geen chemische medicijnen, geen fluor, geen

dierlijk en gemanipuleerd voedsel, geen tabak roken. Ook geen

stoffen die ons derde oog kunnen verkalken, waardoor we een

duisternis over onszelf halen.  

Quantum realiteit

In elk geschapen ding is een limietloze of onbegrensde potentie

aanwezig. Fysici die de Nobelprijs wonnen hebben aangetoond dat de

fysieke wereld een oceaan van energie is die in tijd van milliseconden

heen en weer flitst, dus weerspiegelt, reflecteert. Alles wat leeft is

bezield. Niets is echt dood, solide als een steenrots. Ook de rots is

bezield, is levende materie.  Het energieveld waarin wij leven is

altoos wisselend in alle objecten die wij kunnen waarnemen.  Wat wij

zien lijkt vast, lijkt een vaste vorm te hebben, maar heeft dat in

werkelijkheid niet.  Alles wat wij zien bestaat uit snel vibrerende

energie. Wij zien dat niet doordat de vibratie te snel voor ons gaat.

Onze zintuiglijke waarneming is er te traag voor. Wanner wij naar

een film of video kijken hebben wij niet in de gaten dat wij aan elkaar

gekoppelde beelden zien, fragmenten die vanwege de snelheid die ze

hebben voor onze waarneming een beeld vormen. Ons oog neemt de

fragmenten waar alsof ze een vaste vorm bezitten en één geheel

vormen. Ook een tv-scherm en computer-scherm geeft ons pixels te

zien die razendsnel aan elkaar gekoppelde fragmentjes zijn, zodat ze

een beeld lijken te zijn. Er is dus veel en veel meer dan onze

zintuigen kunnen waarnemen. Een hond kan geluiden horen die wij

niet horen. Wij zijn niet vol-maakt, en wat wij weerspiegelen is

deswege ook on-vol-maakt. De realiteit die wij waarnemen is ge-

brek-kig, gebroken.  

Het zijn allemaal spiegelbeelden, reflecties van het volmaakte wat we

zien. De volle volmaaktheid kunnen wij (nog) niet zien, zodat we in

een zekere waan leven. Het leven is dan ook een mysterie, een
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werkelijkheid waarover nog een sluier ligt. Door bestudering en

vergelijking van spiegelbeelden via G.O.D.Z. wordt deze sluier

enigszins opgetild, zodat we boven de nevels uit kunnen zien en we

ons een denkbeeld kunnen vormen van de ware realiteit.  Ook dat

denkbeeld dat wij ervan vormen is echter géén ware werkelijkheid,

maar een benadering ervan. Het volmaakte wordt door de cirkel

uitgedrukt, wat wijst naar het Goddelijke, dat voor ons onbereikbaar

is, nog verborgen. Het hoogst kenbare enkelvoudige geometrische

lichaam voor ons is de vijfhoek van de dodecaëder, rechtlijnig, het

pentagon, wat de cirkel het dichtst benadert. 

Geometrie en mathematica zijn de enige exacte wetenschappen die

aantonen wat ze stellen. Alle andere wetenschappen berusten op

axioma’s, aanname’s, geloof en veronderstellingen. De Penta-vorm

vinden we terug in de natuur, in de vruchten, zoals de appel en peer.

Dwars doorgesneden zien we het klokhuis als een pentagram. Het

klokhuis bevat de kern, de zaden voor de voortplanting. Dat wijst

naar de factor regeneratie. Voor Nederland nemen wij de appel,

wanneer dwars opgesneden, en leggen deze op de landkaart van

Gelderland. De namen van plaatsen of streken ‘verraden’ ons een

geheim. Kootwijk wijst naar een schaapskooi, een verzamelplaats en

voorraadschuur. Kern-hem wijst naar een kern, zoals een klokhuis de

kern van de vrucht is. Kernhem kan naar de oud-Egyptische god

Knum wijzen. Ede of ei, wijst naar het levensei, waaruit de

levensbloem ontspruit. Barneveld wijst naar Kades Barnea, waar

Israël 38 jaren lang woonde in de woestijn. Barne is vuur-

brandplaats, en Kades is heilig. Barneveld is het eierdorp.  Naast

Kootwijk hebben wij Kootwijkerbroek, waar ‘De Pentahof’ werd

gebouwd, een bouwwerk volgens de ‘Heilige Geometrie’ bestaande

uit zeven geschakelde vijfhoeken, die van bovenaf gezien het levensei

vormen, de kern van het nieuwe Zion, als expressie van de

Goddelijke perfectie en regeneratie, exact in het midden des land,

zowel geodetisch als geometrisch. 
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De vijfhoekstructuur weerspiegelt het levensei/de levensbloem,

waarbij het getal vijf wijst naar onze vijf zintuigen, het

waarneembare, wat ten dele is, onvol-ledig, dus vol en leeg tegelijk. 

De Pentahof is daarnaast gebaseerd op het oude wapen van

Barneveld, waar een vlinder/libelle uit haar cocon voortkomt door de

warmte van de zon die vijfhoekige stralen heeft, en zich op deze zon

richt. Dit is het symbool van regeneratie.  Ook het oudste Gelderse

wapen bevat de vijfhoekstructuur, namelijk in de drie mispelbloemen,

ook wel Gelderse Rozen genoemd. 

Volgens de quantum

fysica blijkt dat onze

zichtbare fysieke

wereld zo vast niet is

als ze lijkt te zijn.

Onze wereld blijkt

k n e e d b a a r ,

omvormbaar. Hiervan

is De Pentahof een

symbool, waarbij te

z i en  i s  da t  de

vraatzuchtige rups

zich in een eigengemaakte cocon wikkelt, inslaapt en omvormt tot

een fladderende vlinder.  Heel onze werkelijkheid is gebaseerd op

wat wij ervan denken en ervoor houden, namelijk een vraatzuchtig

bestaan als de rups. Wij zullen binnenkort inslapen, een slaap van

ongeveer 72 uren, wat drie nachten en drie dagen duisternis geeft

tijdens de komende poolwisseling, om daarna te ontwaken als een

vlinder. Wij zullen tijdens die ‘slaap’ omgevormd worden tot andere

wezens, net als de vlinders, mogelijk met vliegende of zwevende

steden en woningen. Onze huidige illusionaire wereld zal

werkelijkheid worden, maar dan wel op een wijze die niet in onze

denkwereld ooit is opgekomen.  Ook wijzelf zullen grote mutaties

ondergaan, namelijk ons spierstelsel, onze bloedsomloop, ons

spijsverteringssysteem, onze zenuwen, onze ademhalings organen,
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onze voortplantings organen, ons beenderstelsel, ons urine-systeem,

ons orgaansysteem, kortom een algehele metamorfose. 

Wij bestaan uit materialen, die weer bestaan uit cellen, die weer

bestaan uit moleculen, die weer bestaan uit atomen, die weer bestaan

uit sub-atomen, die tenslotte bestaan uit energie, uit licht. Ergo, wij

zijn licht, wij zijn energieën, wat zich constant beweegt, vibreert,

terwijl wij dat niet zo in de gaten hebben.  Wij vervormen steeds, wat

langzaam gaat, zodat we er geen erg in hebben. Oude ballast zal van

ons af vallen, en nieuwe vormen zullen we aannemen.  De rups

bouwde zijn eigen cocon, slaapt een doodsslaap, om te ontwaken als

vlinder door de zonne-energie. De cocon blijft achter. Dat nu is

metamorfose ten voeten uit. 

De aarde ondergaat momenteel

ook een metamorfose. Wij

graven ons eigen graf, en wij

weven onze eigen cocon,

waarin we tijdelijk zullen

inslapen. Zie het boek van

Ervin Laszlo "Het Chaospunt".

Tijdens die ‘slaap’ vindt er een

complete gedaantewisseling

plaats. De brei van de

ingeslapen rups lijkt op soep,

waarin zich een proces voltrekt

wat wij niet kunnen bevatten.

Het lijkt een doodsproces, waaruit echter het nieuwe leven ontspringt,

om als vlinder te voorschijn te komen. Al het oude blijft achter, kan

niet deelnemen in het nieuwe vluchtige spirituele bestaan. De oude

ballast waarin wij leefden verdwijnt als afval. Alle oude parasitische

systemen sterven af, worden als dood bevonden. De aarde werpt deze

vuiligheid van zich af en vernieuwt zich als de arend, en als de slang

die zijn oude huid afstroopt waaronder een nieuwe zit. Alles wordt

nieuw en op een hoger peil gebracht. Van een trage vraatzuchtige

rups-wereld, stappen wij over in een vluchtige spirituele Geest-
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wereld, vanwege de energie uit de Galaxy die via de zon als een dauw

des hemels op ons zal neerdalen. Deze energie van de ‘zon’ achter de

zon wijst naar de Geest van God, ook wel de ‘heilige Geest’

genoemd. Deze Geest-energie geeft nieuw leven, nieuwe energie, wat

ons creatief-scheppend maakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van

een vernieuwd lichaam. Zie onze brochure 567 over de Kosmische

Ommekeer, dus spiegeling. 

Oerkracht

De oerkracht of scheppings-energie ligt in het uranium, of te wel oer-

anium, waarnaar de naam Orion verwijst. Orion is Ur-ahn, dat is

Oude van Dagen, de Schepper. Er zijn op aarde planten die de

oerkracht en oervormen van de Schepper weergeven. Die planten

heeft men intuïtief de naam van Orchidee gegeven, dat is Oer-chi-

dee.  Wie de vele afbeelding

en  sp i ege lbee lden  v i a

G.O.D.Z. bekijkt, raakt daar

voorzeker van onder de

indruk. Een nieuwe wereld

gaat voor u open wanneer u

zich hierin verdiept. De stad

Ur in het oude Sumerië of

Babel was de stad van het

licht, van het oer-licht, van de

oorsprong of oersprong, of ei-

s p r o n g .  U r  w a s  d e

geboorteplaats van aartsvader

Abraham. Uranium wijst naar de oer-materie, het atoom. De

illuminati hebben hun atomaire hogepriesterschap gewijd aan deze

vreemde god, die in het bijbelboek Daniël Maüzim wordt genoemd.   

CiBiTri staat voor Counsel on Foreign Relations, Bilderberg en

Trilateral Commission, de drie organen van de atomaire cult. Kijkt u

maar eens op de website van Clark Ridge National Laboratory, en bij

dr. Alvin Weinberg. Deze atomaire religie berust op de twee pilaren

Jakin en Boaz, wat destijds afgebeeld werd in de TwinTowers te New
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York. Het wijst naar de twee verschillende werelden, de hemelwereld

en de aard-wereld, die spiegelbeelden van elkaar zijn. De architecten

van de oude kathedralen wisten het, door twee torens naast elkaar te

bouwen. Op de Jakin-pilaar heeft men op het tracing board van de

vrijmetselaren een zon afgebeeld, en een maan op de Boaz-pilaar. Het

gaat om polariteit, mannelijk en vrouwelijk, wat onze materiële

wereld kenmerkt. Zie Richard Cassaro’s website, en zie:

www.snippits-and-slappits.blogspot.nl/

Niets zit zo diep in de mensheid als de verering van de zon. De zon

beïnvloedt immers heel ons leven. Wij zijn van de zon als

voedingsbron van ons leven afhankelijk. Vandaar ook de

hedendaagse zonne-verering, mede door christenen die de zon-dag

vieren in plaats van de 7e dag als sabbat naar het 4e gebod.  Wanneer

de zon op haar hoogste punt staat, laat ze een straal naar beneden

schijnen, dat afgebeeld wordt door de obelisk, een mannelijk teken.

De Piramiden zijn vrouwelijke tekens. De kerstboom heeft de vorm

van een piramide, en de verlichting wijst naar het zonlicht van

bovenaf, wat in de piek ontvangen wordt.  Boven de piramiden zien

we soms een vliegende Benu-vogel afgebeeld, wat wijst naar

zonnevlammen. De Benu-vogel is de Fenix of Phoenix, zoals men

deze ook tijdens de Olympische Spelen te Londen vertoonde, waarbij

Take That het lied zong: ‘We can rule the world’.  

De zonnecyclus is 11 jaar, plus 27 dagen, en bijna 24 uren. Deze

cyclus is door satellieten waargenomen. De zonne stormen hebben op

ons dagelijks leven grote invloed, en ook op onze bewustwording.

Via zonne-winden is de zon permanent met de aarde verbonden. Het

punt waar de aarde met de zon verbonden is, noemt men X-portals.

Wij staan momenteel aan de vooravond van een zeer grote zonne-

uitbarsting, doordat de zon gevoed wordt vanuit de Galaxy en het

Galactische Kruis. De nieuwe tijd kondigt zich aan, en de oude tijd is

op sterven na dood, voorbij. 

Zon en Maan
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Koning Salomo

De maan weerspiegelt de zon. De maan zelf geeft geen licht, alleen

spiegeling, reflectie. Het wijst naar het boek ‘The Wizard of Oz’, dat

in 1900 geschreven werd door de theosoof L.Fr. Baum. Het boek

handelt over de manipulatie van de geldstromen in deze wereld. Geld

is ‘s mensen enige schepping.  Meroz wijst naar de mei-roos of

Mayflower, het schip waarmee de pelgrimvaders naar Amerika

vaarden, de Nieuwe Wereld. De Nieuwe Wereld en Nieuwe Wereld

Orde van de illuminati is en blijft een geldwereld. In het Engels heet

geld money, waarbij money afgeleid is van moon, maan, en ey wijst

naar oog, het Alziend Oog van

Ra of Horus, de zonnegod, het

licht der wereld. In de naam van

koning Salomo zijn zon en maan

verenigd, Sol - O - Mon.  Zon en

maan zijn dus symbolen van

polariteiten, van het mannelijke

en vrouwel i jke,  van de

reproductieve organen. Ook dat

blijkt uit de Engelse naamgeving

aan geld. Penny is afgeleid van

penis. De maan neemt af en

neemt toe, wat men wassende

maan noemt.  Zo ook het

g e l d s ys t e e m ,  d a t  s t e r k

fluctuerend is, zoals eb en vloed.

Via geld wil men de gehele wereld onder controle krijgen, mede door

de mensheid in een pseudo-wetenschappelijk religieus systeem te

houden in fysieke en psychologische slavernij.  Wanneer zon en

maan voor elkaar heen schuiven tijdens een eclips is er tweemaal een

vesica piscis te zien, wat het symbool is voor het vrouwelijk

geslachtsdeel der voortplanting. Tijdens een zon-maans-verduistering

wordt symbolisch de maan bevrucht, zodat de geldstroom op

illusionaire wijze weer kan stromen en het aardse leven er kunstmatig

door in stand wordt gehouden. In het Engels wordt ons huidige

mammon-geldsysteem currency genoemd. Een current is een
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elektrische stroom, waarbij aanraking dodelijk kan zijn. Een ieder die

ermee in aanraking komt sterft een zekere langzame dood, doordat

geld gekoppeld aan rente een giftige slangenbeet vormt. Geld is een

illusie, een luchtspiegeling, een fata morgana, een fantasie. Dat zal in

de nieuwe wereld geheel verdwijnen, wanneer wij vrijgemaakt zijn

door de kosmische energie, waardoor wij uit zullen stijgen boven de

illusies om tot de ware werkelijkheid door te dringen.  Via G.O.D.Z.

mirroring breken de eerste zonnestralen van hoop voor deze wereld

reeds door. Kijk ernaar en laat u zich erdoor opladen. 

Fantasie heeft een mens nodig om zijn leven op een hoger niveau te

brengen, om een positieve levensinstelling te stimuleren. Men mag in

a f b e e l d i n g e n ,  i n

k u n s t w e r k e n ,  i n

vormen van de natuur,

zien wat men wil.

Zoek vooral naar

spiegelbeelden, wat de

p o s i t i e v e

l e v e n s i n s t e l l i n g

opvijzelt. De natuur is

zo mooi en is vol van

p r a c h t i g e

spiegelbeelden. De

materie is opgebouwd uit vibrerende spiraalvormige golven, waarin

de structuren terug te vinden zijn van de vijf platonische lichamen en

de vijf elementen. Het zijn de Gulden Snede-golven/spiralen van puur

licht, wat elektromagnetische trillingen of frequenties zijn, die onze

Schepper als afdruk van Zichzelf in de natuur heeft geprojecteerd.

Deze golven trillen en kunnen door onze ogen worden waargenomen

als kleuren, die we terugzien in de regenboog. Trillen ze met een lage

frequentie, dan zien wij dat aan voor materie, als gestold licht. Dat is

energie in afgekoelde vorm. De natuur is echter slimmer dan onze

fantasie, en ook dan onze bewuste kennis.  De natuurwetten liegen

niet, en is het om die reden dat de meeste mensen ze niet kennen, of
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er niet van willen horen?  Het is waar, een kleine elite-groep houdt de

mensheid onkundig. Deze groep heeft dan ook niet het goede voor

met de mensheid. Zij zien de massa’s als hun werkbijen die de

honing voor de elite verzamelt. Zij houden de massa’s in bedwang

door hun geldschepping uit niets, en de mensheid is er al eeuwenlang

blind voor, zodat zij hun negatief gerichte fantasiewereld wereldwijd

konden laten floreren. Dat illusionaire bedrog wordt openbaar. De

onnatuur waarin deze elite-groep ons gevangen heeft gehouden, zal

plaatsmaken voor de natuur. Onze ogen dienen weer open te gaan

voor de natuur, waarin de rijkdom ons voor niets wordt aangeboden.

Laat de spiegelbeelden via G.O.D.Z.  daartoe een aanzet geven in u.

Fantaseer er gerust een heel eind op los, maar dan wel op natuurlijke

wijze, want dat helpt ons uit de diepte op te klimmen naar omhoog.

Fantasie is een hemelse gave, aangezien zonder deze gave er geen

enkele uitvinding ooit tot stand zou zijn gekomen, zodat er geen

vooruitgang in deze wereld zou zijn geboekt. In zijn fantasie heeft

Leonardo da Vinci reeds vliegende voorwerpen getekend, die pas

honderden jaren erna gerealiseerd werden.  Visualiseren werkt en is

een goede stimulans om iets te bereiken via gedachtenkracht. Je kunt

met je fantasie jezelf en anderen bevrijden uit levensbedreigende en

benarde situaties, zoals Husaï voor koning David de raad van

Achitofel moest

z i e n  t e

vernietigen door

zijn fantasie-

v e r h a a l  a a n

Absalom op te

dringen. 

Onze beleving

b e s t a a t  u i t

waarneming én

uit denken.  Waarnemen is wat wij zien, en denken is wat wij ons

voorstellen in de geest. Denken is gedachten, die zo sterk kunnen zijn

dat we van gedachtenkracht spreken. Het lijkt dat denken en
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waarnemen van elkaar zijn gescheiden, maar dat is niet juist. Met

onze gedachten zetten we een plan op, en we zien het plan te

realiseren via onze waarneming, dat is als we het daadwerkelijk

uitwerken. In de natuur is grote verscheidenheid, en eenieder mag in

een symbool of beeld zien wat hij wil. Dat maakt spiegeling via

G.O.D.Z. ook zo interessant, want men kan bijvoorbeeld in een

orchidee bijna allerlei dierenfiguren terugvinden. Daarover valt niet

te twisten.  Nu leggen over veel zaken nog sluiers, bedekkingen,

vanwege onwetendheid. Kennis is de ontbrekende schakel. Wanneer

de kennis u wordt aangereikt via spiegeling, mogen wij zeer dankbaar

zijn en zelf op ontdekkingsreis gaan, waar anderen ons in voorgingen,

om ons leven te be-leven en inzicht te verkrijgen hoe groot onze

Schepper wel is.  

Onze Schepper heeft geen strak en onbeweeglijk aangezicht gelijk

een marmeren beeld. In de natuur heeft Hij Zijn innerlijk en uiterlijk
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De huidige wereld en een fantasie over de komende nieuwe wereld

uitgedrukt. Het gaat hierbij weliswaar om mensvormige

voorstellingen van God, waarbij wij ons geen gedachtenbeeld mogen

vormen van Hem, omdat Hij Geest is. Evenwel is de Schepper geen

dode God, star en onbeweeglijk. Hij schenkt ons het leven in al zijn

vormen, wat zich manifesteert in beweging, schier eindeloze

beweging die uit Hem voortkomt en tot Hem terugkeert.

   

Voor Tweelingzielen - Spiegelbeelden, zie onze brochures 590 en

596.

 


