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Wat is ‘het Galactische Kruis?’
Wij spreken astronomisch over een Galactische Conjunctie wanneer de
aarde, zon en of planeten op één lijn staan met het hart van de Melkweg.
Deze unieke gebeurtenis vindt éénmaal in de 25.920 jaar plaats.
Tijdens zo’n galactische uitlijning staat de zon op de galactische evenaar
van de Melkweg tijdens zonnewenden.
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gelegd kunnen worden. In figuurlijke zin kunnen wij dan spreken van een
kruisigen van de aarde (het Aarde kruis) op de Galaxy (het Galactische
kruis). En in mythische zin is de kruisiging van Jezus hiervan een symbool,
aangezien dergelijke oude waarheden door de ouden slechts via mythen
werden overgebracht en bewaart.
Het Aarde Kruis draait éénmaal in de 25.920 jaar in het rond.
Het Galactische Kruis draait véél langzamer, en doet er ettelijke miljoenen
jaren over.

Voor een uitgebreide informatie hierover verwijs ik naar het boek van Jan
Wicherink: "De Grote Galactische Conjunctie 2012 kruisen".
De galactische uitlijning is een onderdeel van de Grote Galactische
Conjunctie, en wordt door Wicherink en professor Smelyakov de
‘kruisiging van de aarde op het Galactische kruis’ genoemd. Ook wel de
ecliptica - Melkweg kruising genaamd.
Zie de website: www.keyofsalomon.org
Op 21-12-2012 aanstaande vallen er twee
belangrijke astronomische kruisen samen,
wat uitzonderlijk is. Wanneer wij deze twee
kruisen over elkaar leggen vormt er zich
een achtpunt-kruis. Dit achtpunt-kruis
vinden wij in heel veel symbolen en oude
gebouwen terug.
Een Grote Galactische Conjunctie is dus
een galactische uitlijning die viermaal
voorkomt in een precessie-cyclus van
25.920 jaren. Maar er is slechts één Grote
Galactische Conjunctie welke in die 25.920
jaren samen valt met een ánder kruis,
namelijk het Aardse Kruis.
Zo’n Aarde Kruis ontstaat tijdens de lenteen herfst-equinoxen, wat één lijn oplevert,
en de dwarslijn erop maakt het kruis, hetwelk de lijn is van de zomer- en
winterzonnewende (solstitium).
Opvallend is dat het Galactische Kruis identiek is aan het Aarde-kruis,
aangezien ze één gemeenschappelijk vlak hebben, waardoor ze over elkaar

Tijdens een Grote Galactische Conjunctie staan de ecliptica, de equator en
de galactische evenaar loodrecht op elkaar. Oudtijds was men er reeds van
op de hoogte dat op een bepaald moment op de Grote Jaarcirkel deze twee
kruisen samen zouden vallen, waarna een nieuw tijdperk begint. In de
Bijbel wordt gesproken over het ‘einde der tijden’, waarna een nieuw
tijdvak komt. Het is frappant dat men in de oudheid reeds de kennis bezat
dat op een zeker moment in de
geschiedenis en loop der tijden de zon
tijdens zonnewende exact op het hart van
de Melkweg zou staan, namelijk op 21-122012. Op die datum steekt de zon de
Melkweg over. Dit is het enige
markeerpunt in de Grote Jaarcirkel. Een
cirkel is rond en heeft geen begin noch
einde. De ouden namen de datum wanneer
de zon over de Melkweg zou gaan als
ijkpunt op de cirkel voor het begin van een
nieuw tijdperk.
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In de oudheid werd het Galactische Kruis
aangeduid door de vier dierenriemtekens,
namelijk Stier, Waterman, Schorpioen of
Adelaar, en de Leeuw. Deze vier tekens vinden
wij terug bij de profeet Ezechiël, en in het
bijbelboek Openbaring als de vier cherubs.
De precessiecyclus eindig op 21-12-2012, wat
tegelijk het moment is van een Grote
Galactische conjunctie. Deze kruising wordt
ook wel de ‘Gouden Poort’ naar de nieuwe tijd
genoemd. Een andere metafoor voor deze
ecliptica - melkwegkruising is het Oog van Horus. Het Alziend Oog dat de
illuminati in de topsteen hebben geplaatst die boven
de Merovinger-piramide zweeft. Dit kan men zien op
het Amerikaanse Grootzegel en op de One
Dollarnote. Dit Alziend Oog wijst naar de Gouden
Poort, de nieuwe tijd, waarin de illuminati hun
Nieuwe Wereld Orde willen laten aanvangen. Zij
hebben Amerika verkozen als hun Nieuwe Atlantis,
het A - Mer -i- Ka..
A is het begin
van een nieuwe
orde. De letter i
staat voor
illuminati, dat is
verlichting. De
Merkabah is een
l i c h t vo e r t u i g .
Mer is in het
Egyptisch licht, en Ka is het etherische lichaam, en Ba is de ziel, wat
afgeleid is van Bat, de godin van de Melkweg. A of Ankh staat voor leven,
de zilveren poort-energie. Via de energie die vrijkomt tijdens de kruising
van de aarde op de Melkweg op 21-12-2012 willen de illuminati steun
ontvangen van hun godheid Baphomet/Lucifer, om de aarde geheel in bezit
te kunnen nemen.
Eeuwenlang is uitgekeken naar de datum 21-12-2012 wanneer de twee
kruisen samenvallen. We zien dat terug in de Farao’s die altijd in de
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sarcofagen begraven werden met gekruiste armen. Door de Gouden Poort
(een stargate of sterrenpoort waardoor men een andere dimensie
binnengaat) werd gedacht dat de farao het hemelrijk binnentrad.
In Denderah in
Egypte staat de
tempel van Hathor,
waarin
een
dierenriem is
afgebeeld, die een
achtpuntig kruis
bevat. Dit wijst
naar de twee
kruisen, het Aarde
Kruis én het
Galactische Kruis.
Het Aarde Kruis
wordt erin door
H o r u s
vastgehouden, en
het Galactische
Kruis wordt door
zijn moeder Isis vastgehouden. In deze dierenriem te Denderah is de Grote
Galactische Conjunctie van 21-122012 terug te vinden. Er werd in
Egypte gedacht dat de zon in een
boot de Melkweg overstak. Waar
de zon de oversteek deed, zag
men deze plaats aan voor Horus,
de geboorte van de nieuwe zon of
zoon, alias Jezus. Daar ontspringt
immers de nieuwe levensenergie,
de hemelse dauw, de chrestosenergie, ter verlichting van ons
derde oog. De Melkweg zag men
als een rivier, de Eridanus of
Jordaan.
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Merkwaardig vallen de
dingen samen, aangezien op
21-12-2012 het sterrenbeeld
Orion de sluitsteen vormt
van de Grote Piramide, zie
Jan Wicherinks boek p.67.
De Topsteen is tevens de
Sluitsteen, zoals deze ook
o p h e t A m e r i ka a n s e
Grootzegel te zien is.
Op een tekenbord van de
illuminati-vrijmetselaren
Aberdeen tekenbord van de Mill Valley Lodge,
staan veelal twee pilaren, de
waarin het 8 spakige kruis duidelijk zichtbaar is
Jakin en de Boaz-pilaar
afgebeeld. Soms verbindt
een boog deze twee pilaren met elkaar. Een boog is een arc of vlamboog.
De twee pilaren zijn symbolen van de Melkweg. Op het tekenbord staan
verder bovenaan een zon- en maan-conjunctie, wat wijst naar de conjunctie
van de zon met de Melkweg op 21-12-2012. De boog of arc wijst naar het
Aarde Kruis, en de boog eronder wijst naar het Galactische Kruis. De
Jakin-pilaar stelt de zomer-zonnewende voor, en de Boaz-pilaar stelt de
winterzonnewende voor. De mythe van Jezus wijst in z’n geheel naar deze
kosmische verschijnselen, nl.. wintersolstitium 21 december als het sterven
van de zon, en na drie nachten en drie dagen (72 uren) de opstanding van
de zon in het Aarde Kruis. De
wederkomst van Christus wijst
naar de twee kruisen, de dood
en wederopstanding van de zon
als Horus van de Hor-i-zon
tijdens de Grote Galactische
Conjunctie. Die wederkomst
vindt in de eindtijd plaats,
wanneer er een tijdcyclus
afloopt en een nieuwe
aion/periode begint.
We
kunnen hierbij spreken van
Kruisen en Cirkels van het
leven.
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Duidelijk is dat astronomisch de zon in 2012 wedergeboren wordt, wat
begon tijdens de zomer-zonnewende en zich volbrengt tijdens de winterzonnewende, op de kruising van de ecliptica en de Melkweg.

De cirkels van het leven
Leven is beweging en beweging verloopt cyclisch. In het bovenaardse
heerst rust. Elke daad die wij doen, elk woord dat we spreken, elke stap die
wij zetten, elke gedachte die wij denken, genereert automatisch zijn
tegendeel zolang wij in de huidige derde dimensie leven. Dat kan men
spiegeling (mirroring) noemen, zie onze brochure 668, met een verwijzing
naar www.embassadorion.blogspot
Deze spiegeling is onontkoombaar, als de wet van oorzaak en gevolg. Ons
huidige leven is dan ook meer een illusie dan een waar bestaan. Ons
huidige leven kan men vergelijken met een vraatzuchtig rupsenbestaan.
Het ware leven voltrekt zich via een doodsslaap, zoals de rups zich in een
cocon wikkelt en ‘sterft’, om door de zonne-energie opgewekt te worden
tot vlinder, wat een volkomen verschillend nieuw bestaan is.

7

Het Galactische Kruis 21-12-2012

No. 669

De vraag hoe het leven in elkaar steekt is daarom heel interessant. Immers,
wij zijn nieuwsgierig hoe het leven is ontstaan, en nog nieuwsgieriger
waarheen het leven ons zal voeren. Wij beseffen wel dat het leven te
kostbaar is, te schoon en te gecompliceerd om zonder doel weer op te
houden. Vragen blijven, als: verloopt het leven nu lineair of circulair?

Waarom zijn er soms zo veel obstakels op onze levensweg geplaatst?
Waarom krijgt de één meer hobbels te nemen dan een ander? Waarom zijn
er perioden van duisternis, afkoeling, en andere perioden van verlichting en
warmte? Welnu, de kosmische orde voltrekt zich net als elektrische golven
(sinus en cosinus) op en neer. Ons universum is elektromagnetisch, en
vandaar dat er af en toe een poolwisseling plaatsvindt of oplaadpunt ter
vernieuwing van de levenskringloop, om het rad des levens in gang te
houden. Zo’n nieuwe impuls of krachtstoot wordt ons op 21-12-2012
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gegeven, wanneer er weer poolwisselingen zullen plaatsvinden. Wanneer er
op en in de aarde poolwisselingen plaatsvinden, heeft dat effect op al wat
leeft, waar dan óók de polen zullen wisselen. Er volgt dan ook een
compleet nieuw tijdperk, een nieuw leven. Voor veel mensen die zich sterk
verbonden hebben met rijkdom zal het niet meevallen het nieuwe tijdperk
binnen te gaan. Zij zijn te vast gehecht aan het oude materialistische
vraatzuchtige rupsenbestaan, wat ze niet los willen of kunnen laten, zoals
de vrouw van Lot achterom keek toen Sodom verwoest werd. Zij kunnen
maar moeilijk hun gedachtewereld van halen en hebben omvormen in

geven en vertrouwen in liefde. Om in een geldloze samenleving te leven
van wederzijds dienen wordt voor hen een ramp. De nieuwe tijd die
aanstaande is wordt er één van liefde, wederzijdse onbaatzuchtige
hulpverlening op basis van vrijwilligheid. Geld is een wortel van alle
kwaad. Geld is ‘s mensen enige schepping, wat voor oorlogen, moorden en
alle ellende op aarde heeft gezorgd, en dát moet verdwijnen. Een wereld
van liefde zal er opbloeien, waarbij de demonische geld-verslindende en
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mensenvlees-verslindende oorlogsvoering voorbij zal zijn, zodat wij
geweren zullen omsmeden tot ploegscharen.

Voor symbolen en gerelateerde websites, zie:
http://home.scarlet.be/~hlvb/het%20land%20van%20beveren/symboliek.ht
m
http://emergent-culture.com/anticipating-personal-and-collective-shifts-in-r
elation-to-mmac-time-science/
http://www.mt.net/~watcher/2012.html
http://qbl.com.br/2012/11/gary-osborn-and-the-grail-and-the-alpha-omega/
http://www.siloam.net/sunrise/sunrise.htm
http://troolyunbelievable.blogspot.nl/2008_01_27_archive.html
http://www.spirasolaris.ca/sbb4f.html
http://garyosborn.webs.com/thepoussincodept2.htm
http://www.richardcassaro.com/tag/masonic-wisdom
http://www.redicecreations.com/radio/2007/09sep/RICR-070916.html

http://www.i-ching.hu/chp00/news/news.htm
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http://www.twoprophets.org/News11_10Nov16ColumbusCircle2012.htm
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Alles is in het universum nog in wording
Het leven is er om te groeien, zich te ontwikkelen, van laag naar hoger. Dat
vergt tijd, en ons is een gezette tijd gegeven van ten hoogste 120 jaar. Alles
voltrekt zich dan ook in tijdcycli. Elke cyclus omvat een geboorte, een
leefperiode, en tenslotte een sterven. Het sterven is noodzakelijk om een
metamorfose te laten plaatsgrijpen, voor de vervolmaking. Zo zien we dus
dat het wezen van onze wording en van alle dingen leven is. Leven moet
zich bewegen, en wat zich beweegt ontwikkelt zich. Het doel van leven en
bewegen is uiteindelijk..... zich te verbinden met onze Schepper, met de
rust in Hem. Beweging komt tot rust. Wat dat precies inhoudt is voor ons
nog verborgen. Beweging dient voorwaarts te gaan als een weg van strijd
om zich los te worstelen aan het tijdelijke, waarin de wet van oorzaak en
gevolg geldt, en ook andere natuurwetten.
Wij leven momenteel in de 3e dimensie, dat wil zeggen dat wij drie
afmetingen kennen, namelijk de lengte, breedte en hoogte. Deze onze
leefruimte is beperkt, ook al doorzoeken wij het gehele universum naar
uitbreiding. Wanneer er één afmeting wordt toegevoegd zitten wij in de 4e
dimensie, waarin alomtegenwoordigheid heerst. Er zijn nog meer
dimensies, namelijk de 5e, 6e en 7e. Misschien nog wel meer. Het getal 7
komen wij in de schepping overal tegen, van het kleinste atoom dat 7
aanzichten heeft, tot de 7 (her)scheppingsdagen, een week.

Alarm-centrale
Op een alarmcentrale waar men naar toe kan bellen bij calamiteiten,
ongelukken of anderszins, zeg maar telefoon 112 of 911, zitten dag en
nacht mensen, en er staan hulpdiensten klaar om uit te trekken bij oproep.
Er wordt gebeld, midden in de nacht, en een team trekt er op uit. Het blijkt
loos alarm te zijn. Het team keert onverrichter zake terug.
Er wordt opnieuw gebeld vanuit een andere plaats. Het team trekt er weer
op uit, en weer blijkt het loos alarm te zijn.
Dit herhaalt zich tot 10 x toe. Het team verliest vertrouwen in de oproepen.
Het team besluit om niet meer uit te trekken bij een volgende oproep.
Vervolgens komt de 11e oproep binnen, en het team negeert de oproep.
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Nu blijkt dat de koningin en haar familie een ongeluk heeft gehad. Zij
verkeert in levensgevaar, maar er komt géén hulp. Er wordt opnieuw
gebeld, voor de 12e keer, en weer besluit het team om niet uit te trekken.
Bij een 13e oproep besluit één van de teamleden om toch maar eens te gaan
kijken. En jawel, daar ziet hij de koningin in een miserabele toestand klem
zitten in een autowrak.
Ja ja, zo kan dat eraan toe gaan. Veel mensen die te horen krijgen dat er
een of andere dreiging aanstaande is, of dat er een crisis wordt
aangekondigd, schrikken eerst even op, en slapen vervolgens verder. Zij
wachten het gelaten af, en wanneer er niets ernstigs gebeurt, kijken ze bij
een tweede aankondiging van alarm niet meer op, maar leven gewoon
verder alsof er geen vuiltje aan de lucht is.
Men houdt er geen rekening mee dat de 11e keer wél raak kan zijn. Men
kan zich beter 10 maal vergeefs klaargemaakt en voorbereid hebben op een
komende of aangekondigde calamiteit, dan niets te hebben ondernomen.
Wanneer het de 11e maal wél komt, is er alsdan tenminste kans op
overleven. Wie slaapt overleeft niet!
Veel mensen worden na één of twee keer loos alarm kwaad, geïrriteerd en
willen er niets meer over horen. Dat brengt hun idealen in de war.
Wanneer men daarbij nog met bijbelse gegevens aankomt dragen, worden
ze helemaal boos, aangezien ze dat een fabeltjeskrant vinden, waaraan ze
niet het minste geloof hechten. Niet alleen voor bijbelse gegevens, maar
ook voor wetenschappelijke en astromomische gegevens steekt men de kop
in het zand net als de struisvogels. Helaas, zo vergaat het velen, en wanneer
er wel plotseling een calamiteit komt, is men te laat.
Er zijn ook gegevens uit de geschiedenis dat er al vaker zeer grote
calamiteiten de aarde en haar bewoners heeft getroffen. Kijk alleen maar
wat er in de Noordzee wordt opgevist aan botten en restanten van dieren,
zie de volgende website:
http://www.pbase.com/buiter/stellendam
http://www.youtube.com/watch?v=ZJlxmPZNBaI&feature=g-user-u
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Transformatie
Wij bevinden ons momenteel (09-12-2012) in een zich steeds versnellend
transformatieproces, om uit het logge vraatzuchtige rupsenbestaan over te
gaan in het vrije vluchtige vlinderbestaan. Sommige processen, die
naarmate zij hun eindstadium bereiken, versnellen zichzelf. Wij hebben dit
de afgelopen 100 jaar heel duidelijk kunnen zien. Het wereldaanzien is
immers de laatste eeuw drastisch gewijzigd. Of de richting waarin het
transformatieproces verloopt goed is, is maar de grote vraag. Het lijkt erop
dat wij mensen die richting zelf bepalen en het stuur ervan zelf in handen
hebben. dat is ten dele waar. Er blijken ook voor ons onzichtbare krachten
en machten te zijn die ons mensen in een bepaalde richting sturen, al dan
goed of fout. Er is door de voormalige Russische president en huidige
premier Medvedev toegegeven dat regeringsleiders op de hoogte zijn van
buitenaardsen, zie:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3
596:disclosure-wel-met-opzet-medvedev-lekte-bewust-breaking-video&cat
id=12:et&Itemid=25
Wanneer wij in een verkeerde richting worden gedirigeerd, en dat niet of
nauwelijks beseffen en alsdan onze koers niet wijzigen, kan het einde ervan
heel gevaarlijk zijn. Wie niet helemaal blind is kan momenteel zien dat wij
als mensheid wereldwijd in de verkeerde richting lopen, wat uit zal
monden in een catastrofe van ongekende omvang. Wij produceren namelijk
massavernietigingswapens, onttrekken veel vruchtbare gronden om er
asfalt op te leggen om maar sneller te kunnen rijden, wij bevuilen de aarde
waarvan wij moeten eten, en bevuilen het water wat wij moeten drinken.
Wij manipuleren ons voedsel wat wij moeten eten. Wij kweken veel
gewassen om er dieren mee te voeden voor consumptie, die wel 7x maar
opeten dan ze aan vlees produceren, terwijl er wereldwijd schrijnende
honger is. Toch zijn de hedendaagse ontwikkelingen ons niet als een
dwangmaatregel opgelegd, maar hebben wij er zelf voor gekozen. Ergo, ze
zijn dus wijzigbaar. Wij kunnen van richting veranderen, wanneer wij dat
willen. Aan die wil blijkt het te ontbreken.
Wij dienen een economisch stelsel op te richten dat zelfvoorzienend is, op
basis van duurzaam inkomen uit de natuur, en iet op basis van uitbuiting
van natuurlijke bronnen die beperkt zijn, zoals aardolie. Wij dienen niet
met hetzelfde denkstramien een oplossing te zoeken voor de grote
problemen die wij met datzelfde denkpatroon creëerden, aldus Einstein. Er
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moet vernieuwd denken ontstaan, buiten ons huidige denken. Wij mogen
niet in dezelfde fouten vallen van onze overheden, die criminaliteit
bestrijden door steeds mer politie op straat te zetten, door meer
gevangenissen te bouwen, door strengere straffen etc.., want dat blijkt
onvruchtbaar te zijn. Onze mentaliteit en ons denken dient veranderd te
worden. Er vinden vandaag de dag best grote veranderingen plaats.
Overheden zijn er maar druk mee. Zij vaardigen meer wetten uit en
regelgevingen, maar ambtenaren om alles te controleren, en op elke hoek
van de straat een monitor, etc. Echter, de mens als mens laat men
ongemoeid.
Technologische innovatie is momenteel nagenoeg de enige stuwende
kracht achter de maatschappelijke transformatie die gaande is. Echter, niet
de technologie, maar ons bewustzijn zal en kan alleen voor een positieve
transformatie-uitkomst zorgen, en niet
technologie alleen. Wij zullen over moeten
stappen naar een duurzame eco-gebruikers
samenleving. Wij mogen de aarde die ons voedt
niet langer misbruiken, en de zuurstof in de lucht
waarmee wij ademhalen niet langer bevuilen. De
schadelijke invloed die wij uitoefenen op het
milieu is buiten alle verhoudingen groot. Dat kan
niet goed gaan en zal na verloop van tijd om
bovennatuurlijk ingrijpen vragen. Wanneer wij
de cijfers zouden opnoemen waarin wij de natuur bedreigen en misbruiken,
is het om van te schrikken. Wij brengen dagelijks grote schade toe aan ons
eigen levensnest. Elke minuut wordt er ergens op aarde 21 hectare tropisch
oerwoud omgekapt, worden er ongeveer 36.000 vaten aardolie verbrand in
motoren, komt er 250.000 ton zwavelzuur via zure regen op de aarde via
regen omlaag, etc. Wie over dit menselijke wangedrag meer wilt te weten
komen, dient hetboek van Ervin Laszlo te lezen: "Het Chaos Punt".
Wanneer er geen nieuwe levensvatbare wijze van denken in de mensheid
zal ontstaan, zal er geen betere wereld komen. De natuur zal zich verzetten
tegen het misbruik haar aangedaan. De high-tech wereld die wij ontworpen
hebben om een op rolletjes lopende samenleving te scheppen, zal blijken
zeer kwetsbaar te zijn. Waarom? Omdat het een wereld is die op elektra
berust, en elektra net zo grillig is als ons verwarde denken. Er zal nieuw
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bewustzijn moeten ontstaan dat hetgeen wij de natuur aandoen, tevens
onszelf aandoen. Wij leven immers van de natuur, die wij momenteel tot
een onnatuur hebben omgevormd. De wet van oorzaak en gevolg zal ons
de harde les leren dat wij fout bezig zijn. Rijd U eens door de Flevvo- en
Noord-Oostpolder en zie eens wat een masten en windmolens er steeds
bijkomen. Straks staat half Nederland vol met lichtmasten, windmolens en
dergelijke ‘kunstwerken’ meer. En waarom? Omdat wij groene energie
willen. Dit terwijl er gratis energie voor handen is, o.a. nulpunt energie, en
nog veel meer revolutionaire uitvindingen, die door de grote energiemaatschappijen worden tegengewerkt.
CERN-proeven beginnen op 17-12-2012 en eindigen op 21-12-2012
Wetenschappelijke experimenten waren oudtijds volgens de ‘slapende
profeet Edgar Cayce er oorzaak van dat Atlantis wegzonk. Zullen de
komende experimenten te CERN, die beginnen op 17 december aanstaande
en eindigen op de Maya-datum 21 december, hun hoogtepunt bereiken van
menselijk kunnen? Zullen of kunnen deze proeven zorgen voor een totale
wereldcatastrofe? Dat kan, aangezien men tevoren niet weet wat de
uitkomsten van deze proeven zullen zijn.
De tijd is voorbij en een weg
terug is er niet meer. De LHC
te CERN heeft ongeveer 7
miljard euro gekost, en er
móeten proeven worden
genomen!
Zijn al deze
wetenschappers van CERN
voorbij het beperkte weten van
ons mensen gegaan? Zal de
laatste test dit jaar, waarna de
LHC een hele poos stil zal
worden gelegd, de doos van Pandora openen?
Zal het de leiders van onze wereld goed uitkomen dat de aarde zal
‘vergaan’, dat wil zeggen dat alle systemen die nu functioneren ten
ondergaan, aangezien de mensheid wakker wordt en het bedrog en de
ondoelmatigheid ervan gaat inzien? Neem alleen al het huidige geld-rentesysteem. Angstvallig willen de illuminati een laatste poging doen om een
nieuw geldstelsel en nieuwe munteenheid te introduceren, dit om de
mensheid nog langer in hun slavendienst te houden. Dit moet de weg
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openen om uit de huidige geldcrisis te geraken, om een nieuwe
wereldhandel op te zetten. Het huidige digitale geldsysteem blijkt een
mislukking te zijn, een superbedrog, aangezien het geen enkele dekking
heeft. Oude schulden moeten ontbonden worden, want het zijn slechts
schulden die uit cijfertjes op het computerscherm bestaan, zonder enige
waardestelling ertegenover. De op schulden gebaseerde economieën in
deze wereld zullen omvallen, daar helpt niesmeer tegen. De oude culturen
wisten wel beter, door hun economieën op goud te baseren. Een economie
die op ongelijke intrinsieke waarde is gebaseerd, kweekt alleen maar
armoede en ongelijk verdeelde rijkdom, om uiteindelijk te worden
vernietigd. De oude wereldleiders werden weliswaar door eigenbelang
gedreven om hun economieën op goud te baseren, doch zij verloren daarbij
niet uit het oog dat een vrij eerlijk eco-systeem ook het belang van de
onderdanen dient. Zij lieten een vrije markteconomie toe, ook al was dit
dan het beste van het
slechtste. Alle
andere systemen
mislukten immers.
Er moet een vrij
s ys t e e m ko me n ,
zonder schulden en
renten, zodat nooit
de belangen van de
kleine man kunnen
worden geschaad.
Z u l k e e n vr i j e
markteconomie
moeten wij niet
verwachten van onze huidige wereldleiders, althans niet van de Westerse.
De Galactische Donderbui
De vloedgolf destijds in Sumatra, en die van verleden jaar in Japan werd
niet aangekondigd. Ik zie de mensen nog rennen voor hun leven, maar ze
haalden het niet. Wanneer de Galactische donderbui plotsklaps losbarst, is
er geen houwen meer aan. Willen de techneuten in CERN het beslissende
duwtje geven aan de kosmische energie, om deze aan de mensheid als
mensheid te onthouden, en proberen deze op te slaan voor zichzelf? Of dat
zij deze energie niet zullen kunnen opslaan, aangezien de sterkte en
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omvang ervan ongekend groot zal zijn, zodat ze erdoor verbrand zullen
worden? De wereld -en met name de god-lozen, zij die het goddeeltje
zoeken- kunnen zich er weleens aan lelijk aan branden. Of hen overkomt
hetgeen zoals dat in Maleachi 4 staat:
1 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle
hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de
toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt JHWH der heirscharen, Die hun
noch wortel, noch tak laten zal.
2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid
opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en
toenemen, als mestkalveren.
3 En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de
zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt JHWH der
heirscharen.
4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op
Horeb aan gans Israel, der inzettingen en rechten.
5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke
dag van JHWH komen zal.
6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart
der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban
sla.

De aarde is zeer ernstig ziek door vanwege ons menselijke wangedrag. Wij
zijn het punt van no-return (geen terugkeer mogelijk) genaderd, òf we zijn
het reeds overschreden. De aarde kan zichzelf alleen nog herstellen via een
zeer hoge koorts als omslagpunt. En dat kan zeer snel gaan. De
mammoeten die in Siberië ingevroren werden tijdens een voorgaande
ramp, hadden het eten nog in hun bek. Wat rest ons te doen? Vrij stabiele
systemen kunnen wij maar moeilijk veranderen, want dan stuit je op de
gevestigde macht welke door het volk wordt gesteund. Pas wanneer
systemen wankelen of instabiel worden ontstaat de mogelijkheid van
verandering en positieve vernieuwing. Vandaar dat machthebbers zeer
bang zijn voor Internet, voor een ontwaakte bevolking, waardoor hun
systemen instabiel worden. Momenteel bereikt via Internet de mensheid
informatie waartoe het in geen duizenden jaren toegang had. Wij zijn
momenteel met ongeveer 7 miljard mensen op aarde die wakker beginnen
te worden. Wij beginnen als de vlinder net uit onze cocon te kruipen door
de zonne-energie, om een nieuw bestaan binnen te gaan. Nog nooit in de
historie heeft één soort (de mens) de aarde zozeer vervuild en uitgebuit in
zo korte tijd als wij dat deden en doen. Zullen wij ontwaken uit onze roes
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wanneer de galactische donderbui over onze hoofden losbarst? Waarom
redden wij de aarde niet van haar ondergang? Als techneut weet ik dat de
technologie zo goed als het enige gebied is waar de mogelijkheid bestaat
om voorspellingen te doen. Politiek gezien kan men geen voorspellingen
doen, want een situatie kan zich met een dag wijzigen. Wij moeten ons
niet bezig houden met de toekomst te voorspellen, maar om nu te beginnen
een betere toekomst te scheppen. De aarde te bebouwen en te bewerken
naar de natuurwetten, zodat er een paradijstoestand zal ontstaan. Wij
moeten niet vervallen in dezelfde fouten van onze voorvaderen waar de
natuur zich wraakte over hun misdragingen ten opzichte van de natuur.
Technologie is een hulpmiddel om het leven te veraangenamen, veiliger te
maken, zwaar werk lichter te maken. Niet dat wij technologie mogen
overschatten, maar ook niet onderschatten, zoals de voorzitter van de Britse
Carriage Builders Association ooit deed, door in zijn kring te zeggen toen
de auto pas uitgevonden was, dat de auto het nooit zou winnen van het
paard. Nog geen 100 jaar later is het paard alleen nog voor de ruitersport
overgebleven, en heeft de auto glorieus gewonnen. Een zegen? Ik zie de
tijd van het paard nog weer terugkomen!
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