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Wie is Sirius?
Sirius is een ster, zie wat Wikipedia er over zegt:
Sirius (alpha Canis Maioris) is de helderste ster van de nachtelijke
sterrenhemel. Met een helderheid van -1,46 is hij bijna dubbel zo helder als
Canopus, de helderste ster na hem. Omdat Sirius de helderste ster is van het
sterrenbeeld Grote Hond staat hij ook bekend als de Hondsster. Andere
namen zijn Canicula en Aschere. Met een afstand van 8,7 lichtjaar staat
Sirius ook nog eens, zij het op astronomische schaal, zeer dichtbij. Deze
ster maakt deel uit van de Winterzeshoek.
In archaïsche tijden was deze ster in het Oude Egypte bekend onder de
naam Sopdet, wat volgens Plutarchus zwangere vrouw betekende en in het
Grieks als Sοθιζ - Sothis, werd overgenomen. Ook in de Oudheid was dit al
een beroemde ster. Sirius komt prominent voor op de lijst van Claudius
Ptolemaeus. Tijdens de Hondsdagen van 23 juli tot 24 augustus is Sirius in
Zuid-Europa kort voor zonsopgang zichtbaar. De opkomst van Sopdet
tegelijk met de zon (zogenaamde heliakische opkomst), markeerde in
Egypte het begin van het nieuwe jaar - zie Egyptische kalender. Dit
moment gaf ook het begin aan van de jaarlijkse overstroming van de Nijl.
Aan de hand van de helderheid en de kleuren van het twinkelen van Sirius
tijdens deze opkomst werden astrologische voorspellingen voor Egypte
gedaan.
In 1665 schatte Christiaan Huygens de afstand aarde-Sirius als 22 664 keer
de afstand aarde-zon, door de lichtsterkte van Sirius te vergelijken met die
van de zon en aan te nemen dat Sirius gelijk was aan de zon. Volgens
huidige inzichten is de afstand 8,7 lichtjaar, 24 x verder.

Tot zover Wikipedia.
Sirius verdwijnt voor 70 dagen in de onderwereld. Dat was in 2012 van 26
mei tot 4 augustus. Sirius is vanaf oude tijden gehuld in een mysterieus
gewaad. De mensheid schijnt wel de een of andere verbinding met deze
ster te hebben gehad in het verleden. Alle oude samenlevingen kennen en
noemen deze ster als ster waar het oog als vanzelf naar toe trekt. Onze
aardse zon schenkt ons levensenergie voor het fysieke. Sirius die wel 20 25 maal helderder is dan onze zon, geeft volgens de ouden ons geestelijke
verlichting, energie. Volgens velen zou Sirius de ster van Bethlehem zijn,
waardoor het derde oog der wijzen verlicht werd om Jezus te vinden.
Vooral in geheime genootschappen wordt Sirius in hoog aanzien
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gehouden. In oud Egypte vormde Sirius het fundament van de religie.
Men kende Sirius als Sothis (Isis), het vrouwelijke aspect van een drieeenheid. Alle andere goden in Egypte waren verbonden aan Sirius. De
Egyptische kalender was op Sirius gebaseerd. Niet
alleen in Egypte, maar ook in oud-Griekenland,
Sumerië en Babylon was de kalender op Sirius
gebaseerd. Onze zon staat elk jaar een keer in lijn met
Sirius, wat men een ‘heilig moment’ noemde. In de
Grote Piramide is een luchtschacht die op Sirius is
gericht. Op die ‘heilige dag’ laat Sirius zijn licht vallen
via deze luchtschacht, indien deze open zou zijn, op de ‘steen van God’,
die in de Grote Galerij ligt. Op deze steen zat of stond de Hogepriester,
die daardoor een super-energie van zonne-kracht ontving, waardoor hij
een perfect zonne-lichaam verkreeg. Met dat zonne-lichaam bracht hij
deze zonne-energie over op
andere ingewijden, om hen
goddelijk te laten worden.
Hiervandaan heeft het Britse
koningshuis waarschijnlijk het
inwijdingsritueel overgenomen
door hun koningen te kronen op
de stone of scone. (zie achterin
bijlage no.1) Osiris wordt in het
ritueel ook gezien als de god die
op de steen van God zit met een Atf-kroon op zijn hoofd, als symbool van
het hemelse licht. In de Grote Piramide is de Koningskamer van Osiris
gericht op Orion, en de Koninginnekamer van Isis gericht op Sirius. Sirius
is de Hondsster, die in China, Japan en andere culturen wordt gezien als
de wolfshond van de herder om de schapen bij elkaar te houden. Robert
Temple schrijft in een van zijn boeken uit 1971 dat de Dogons (een oude
Afrikaanse stam van Mali) het Sirius-sterrenstelsel kenden, zonder dat zij
gebruik konden maken van telescopen. Zij zeiden zich te herinneren dat
ze van Sirius afkwamen. Zij geloven dat er een groot leraar van Sirius
gekomen is om de mensheid te instrueren. Dat zou wijzen naar Henoch,
Thoth of Hermes. Ook in Atlantis aanbad men Sirius, hetwelk door latere
religies overgenomen is, inclusief het christendom met haar
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zondagsviering. Het kruis van het christendom en de slang zijn symbolen
uit Atlantis die naar de goddelijke wijsheid wijzen. Bij de vrijmetselaren
is Sirius de Stralende Ster, een 10-punt. Het oude Egyptische hieroglyfe
voor Sirius is een vijfpuntster, met een obelisk en een halfrond dak van
een domtoren. Dat wijst naar de drie-eenheid Osiris, Isis en Horus. De
obelisk en de dome produceren een onzichtbare energie die men de naam
Horus heeft gegeven. Vandaar dat wij bij de illuminati deze drie-in-een
symbolen altijd samen zien gaan in hun bouwwerken. Niet alleen in
Washington, maar ook in het Vaticaan zien we deze symbolen
samengaan. Ook in veel kerken, moskeeën en kathedralen is deze
symboliek verwerkt om de onzichtbare Horus-energie op te kunnen
vangen. Door die energie ontvangt men een hoger bewustzijn, een verlicht
derde oog. Vandaar dat het symbool voor Horus het Alziend Oog is. Zie
ook achterin deze brochure de afbeelding van Beatrix met het Alziend
Oog, volgens de website: Embassadorion.blogspot.nl/ 02 February 2013.
De kathedralen hebben bijna allen in hun ontwerp ook de symbolen voor
het Galactische Kruis van 21-12-2012. De architecten hebben hun kennis
betreffende de eindtijd in de gebouwen verwerkt. In het boek van Jan
Wicherink over de Galactische Kruisen staan de overtuigende bewijzen.
Ook de vrijmetselaren hebben oa. in het Capitol te Washington deze
kennis verwerkt. De obelisk van 169 meter hoog lijnt met het Capitol en
Jefferson monument op 4 juli precies met Orion bij opkomende zon. Wat
de christelijke kerk verwacht met de zogenaamde ‘wederkomst van
Christus’ is niets anders dan de komst van het Grote Galactische Kruis op
21-12-2012 in de eindtijd. Het begin en eindpunt van de dierenriem blijkt
bij de oude culturen te liggen waar de cirkel van de dierenriem doorkruist
wordt door de Melkweg. Dat was op 21-12-2012.
Orion was de aankondiger
van de wedergeboorte van
Egypte. In het voorjaar
kwam Orion ongeveer 2025
dagen
voor
zonnewende op, waar
Si r i u s n a e e n uur
verscheen. De opkomst
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van Sirius hangt nauw samen met de vloed van de Nijl. In Egypte kende
men niet zoiets als ‘geloof’. Daar had men geen woord voor, maar wel
kenden zij magie. Zij namen aan dat de goden van Sirius afkomstig
waren, en dat de mensen van sterrenmateriaal zijn gemaakt (stardust). De
mensen zouden eens weer terugkeren naar de sterren, dus ster-ven. De
oude Egyptenaren waren heel erg overtuigd van hun waarheid zoals zij
deze zagen.
De grote energie vanuit het Sirius-sterrenstelsel bereikt ons zonnestelsel
via de ster Sirius, die men kan zien als zendstation. In alle religies wordt
Sirius gezien als de levengever, als de zon achter onze zon. Deze energie
wordt o.a. via het symbool
van de slang voorgesteld. Het
is een elektro-magnetische
kracht. Elektriciteit heeft als
symbool iets dat op een slang
lijkt. Bliksem lijkt ook op
een slang. De zogenaamde
slang bij Eva en Adam is
Nachash die via een vreemde
energie zorgde voor
verduistering van hun 3e oog.
Bijna alle goden zien we met slangen in hun handen, wat wijst naar
elektrische energie. Het lot van de aarde en mensen lag volgens de oude
Egyptenaren in handen van de ster Sirius.
http://freemantv.whynotnews.eu/tag/atlantis/
Bovenstaande website gaat ook over CERN..
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/code_matrix/codematrix151-167.htm
http://mysteryoftheinquity.wordpress.com/category/fallen-angels/page/8/
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Deze halfronde koepels noemt men dome’s

Isis en Osiris staan voor het
vrouwelijke en mannelijke evenwicht,
levend van de energie vanuit de
kosmos

Sirius – Kachina
De nieuwe 5e wereld waarover de Maya’s, Hopi’s en andere inheemse
stammen spreken, zal komen wanneer de blauwe ster Kachina verschijnt.
Kachina is de ster Sirius. Wanneer die ster verschijnt is de tijd van grote
zuivering aangebroken. De chaos in de wereld is alsdan compleet, en uit
die chaos willen de illuminati hun Nieuwe Wereld Orde voortbrengen. Ab
Ordo Chao = uit chaos naar orde. Nu is het alleen aan de geometrie om
aan de chaos bevel te geven om weer een ordelijke vorm aan te nemen.
Dat tracht men dan ook via geometrie te gebruiken, zoals we zien op het
Amerikaanse Grootzegel, waarop de Merovinger piramide prijkt, en ook
de Phoenix. Volgens de Hopi’s zullen tegen de tijd van grote omkeer de
vogels massaal uit de lucht vallen, en zullen de vissen massaal sterven.
Ook zal de lucht in de ogen der mensen branden. Welnu, die beelden
hebben we verleden jaar in 2012 gezien, en mede door de vele bosbranden
deden de ogen der mensen pijn. Er zal ook volgens de Hopi’s een halo
rond de hemelse lichamen te zien zijn, als waarschuwing dat wij ons
dienen te reformeren. De Maya’s hebben een van de meest betrouwbare
kalenders. De onze is die van paus Gregorius. Gregori is een andere naam
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voor de gevallen engelen, de Nefilim. Onze kalender is dus een product
van wezens die niet het goede met ons voor hebben. Gregoriaanse
liederen zijn er voor om in trance te brengen. Men wil ons in slaap houden
aangaande de werkelijke dingen die zich in de kosmos afspelen. Het
Vaticaan heeft niet voor niets een van de grootste telescopen ter wereld
om te zoeken naar ‘maanmannetjes’.
Natuur
De oude Egyptenaren en Maya’s waren bijzonder goed in de astronomie
en konden nauwkeurig berekeningen maken van cycli. Zij berekenden
duizenden jaren terug dat op 21-12-2012 het hart van de aarde zou
uitlijnen met het hart van de zon en het hart van de Melkweg, en er een
aards kruis zou zijn én een Galactisch kruis op deze datum. Zie brochures
667, 567, 669, 673..
De Maya’s voorzagen dat binnen een tijdvenster van 7 jaren rond deze
speciale datum het magnetische veld van de zon een omslagpunt zou
bereiken, waardoor de polen zich zouden wisselen, wat gepaard zal gaan
met grote zonne-uitbarstingen. Deze zonne-vlammen zullen het
aardmagnetisch veld raken, waardoor
ook de polen van de aarde zich zullen
wisselen. Dat heeft voor de aarde en
haar bewoners een grote impact, wat
meerdere malen in het verleden
aantoonbaar is voorgevallen.
De Maya’s uit Guatemala spreken over
19-02-2013 als mogelijke datum voor
het wisselen van de polen.
Onze aarde heeft gelukkig een
zelfreinigend herstel-mechanisme, wat zich elke 12.960 jaar activeert en
herhaalt. In zo’n periode van zelfreiniging wordt het oppervlak van de
aarde door middel van water en vuur geschoond. Men kan aan de bergen
en steenlagen o.a. zien dat de aarde er in het verleden goed van langs
heeft gekregen. De aarde werd dus meerdere malen opgeschoond.
Op en in de aarde zijn reptielsoortigen, wezens die een andere vorm
kunnen aannemen, die men Reptilians noemt. Deze wezens kruipen ten
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tijde van de grote schoonmaak op aarde, diep weg in de aarde, om aan
deze natuur-actie te ontsnappen. Zij hebben heel wat onderaardse bunkers,
steden, tunnels en dergelijke laten bouwen wereldwijd. Ooit bouwden ze
ook veel piramides, hoog ontwikkeld als ze zijn en waren. Het zijn
plunderaars die de aarde en mensen beroven, en zich voordoen alsof ze
goddelijk zijn, dat wil zeggen dat ze over ons zouden regeren bij de
‘Gratie Gods’. De piramiden bouwden zij voor de energie opwekking, het
St. Elmusvuur, om hyper-dimensionale reizen te kunnen maken, zoals met
sterrenpoorten. Na een vloed of reinigingsproces van het oppervlak der
aarde, dus na een poolwisseling, willen deze Repto’s weer uit hun holen

te voorschijn komen, om zich als goden te presenteren, die over de dan
nog levenden mogen regeren bij de gratie Gods. In Jesaja 24:22 en 29:15
wordt naar hen verwezen, Ze komen er niet best af. Zie de video:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=cLHpv5i1UuA&feature=endscreen

Bewustwording
De Bijbel is vooral een boek dat gaat over astronomie, verpakt in verhalen
en mythen, waarin het gaat om de bewustwording van de mensen. In
Genesis gaat het over het voortplantingsproces der mensen en hun strijd
tegen het slangenzaad, tegen de Reptilians. We zien de strijd om te
overleven, en de dood te overwinnen. Alles draait in het klein om het
mannelijke positron en het vrouwelijke elektron in het atoom, en in het
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groot gaat het om de strijd tussen het vrouwenzaad en slangenzaad,
Genesis 3:15. De mensen van het vrouwenzaad zijn volmaakt in delen,
die de reis moeten ondernemen om vervolmaakt
te worden, om van een fysiek lichaam tot een
spiritueel lichaam over te gaan. Daartoe is
energie nodig. Die energie komt uit het
universum, waarvan ons zonnestelsel een klein
deel vormt. Deze worsteling, reis, omvorming, regeneratie,
wedergeboorte, of hoe men het ook wil noemen,
wordt in de Bijbel weergegeven door het verhaal
over Jezus en diens geboorte, lijden, sterven en
opstanding. Wij weten allen wel dat 25
december niet de ware geboortedag van Jezus
kan zijn. Het gaat dan ook om een mythe, niet
om een historisch persoon die op die dag zou
geboren zijn, of op een andere dag. Kerstmis
komt van het Egyptische karest, karestmess en kamess. Ka betekent geest,
en mess betekent wederopstanding. Kerstmis wijst dan ook naar de
geestelijke wederopstanding van de mens. Mess en Messias wijst naar de
opgestane vorst David, of een twijg uit de stamboom van David. Bij
Kerstmis gaat het niet om de geboorte van een historisch persoon die
God-mens zou zijn in het vlees, zoals de christelijke kerk eeuwenlang
heeft geleerd. Het gaat om de geestelijke geboorte en wederopstanding
van de Adam-mensen.
Kamess is gebaseerd op de kosmologische levenscyclus van de zon,
maan, planeten en sterren, met hun nachten en dagen. De nacht is
symbool van de dood, de dag is symbool van het leven. Op 25 december
begint elk jaar de levenscyclus opnieuw, wanneer de zon terugkeert naar
het zuiden. Dat werd in Egypte afgebeeld door de gestorven Osiris die op
de 21e stierf, en daarna drie nachten en drie dagen in het graf vertoefde,
om op de 25e december op te staan als Horus. Op die dag
vertegenwoordigt de ster Sirius Osiris, die aankondigt dat de zon opnieuw
geboren is als Horus aan de hori-zon. Vanaf die dag worden de dagen
langer en de nachten korter. Osiris is de heer van Orion. Op andere dagen
is Sirius Isis die de geboorte van de zon aankondigt aan de drie koningen,
de drie middelste sterren van Orion. Deze drie sterren van Orion wijzen
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naar de drie koningen, de zogenaamde ‘Wijzen van het Oosten". Deze
drie sterren zijn op 25
december gericht op Sirius.
De paus wordt de
plaatsvervanger van Christus
genoemd, Pontifex Maximus,
ook wel ‘the Holy See van
Sirius/Lucifer’.
De paus
kijkt op 25 december
s’nachts vanuit het Vaticaan naar de sterrenhemel, waarbij Sirius de
centrale lichtende ster is van Bethlehem. Zie:
http://thehiddenrecords.com/trinity.php
Sterren-explosies worden gezien als zaadlozingen van Osiris in de
baarmoeder van Isis. Orion betekent zoveel als het Goddelijke zelf. Ori is
de bovennatuurlijke geestelijke weg des levens. Osiris is de DNAvolgorde zoals deze oorspronkelijk was bij Adam en Eva, dus ori-gineel,
van oorsprong.
Ora et labora = bid en werk.
Sirius is dus Isis, die een blauwachtige frequentie heeft. Vandaar dat de
Hopi’s hem de blauwe ster Kachina noemden. Die blauwe frequentie van
Sirius/Isis zou wijzen op de terugkeer van
de vrouwelijke energieën, die een hogere
frequentie hebben dan de mannelijke
(patriarchale) en tot een hoger bewustzijn
leiden. Volgens de Hopi-voorzeggingen zal
de regeneratie van het universum komen
wanneer de blauwe ster Kachina op het
plein (der wereld) zal dansen en z’n masker
afneemt. Zij gaven ook aan dat er tekenen
zouden komen wanneer de derde wereld zal
eindigen om over te gaan via de 4e naar de
5e wereld. Eén teken dat zij gaven is, dat
h e t
l a n d
( d e
a a r d e )
vervuld zal worden met draaiende wielen
die geluid zouden geven van veel
kinderstemmen. Wij zien dat momenteel voor ogen in de auto’s, motoren,
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treinen, die met veel wielen over de wegen of banen rijden en flink wat
decibels aan geluid produceren. Nog een teken dat zij gaven is, dat het
land (de aarde) doorkruist zal worden met slangen van ijzer. Kijk eens
wereldwijd naar het spoorwegennet!
Nog weer een ander teken dat de Hopi’s gaven is, dat het land (de aarde)
doorkruist en overdekt zal worden door een groot soort spinnenweb
(autowegen en elektriciteitskabels en telefoonlijnen), en dat het land
doorkruist zal worden door rivieren van steen die in de zon zullen
schitteren. Kijk eens naar beton- en afsfaltwegen van uit de lucht.
Vervolgens zeggen zij dat de zee zwart zal worden en er veel vis zal
sterven. Kijk eens wat BP in de Golf van Mexico heeft klaargemaakt met
de lekke oliebronnen, en Shell in Nigeria. Ook zeggen de Hopi’s dat in
die tijd de rotsen heen en weer zullen geslingerd worden, en er grote
verwoestingen zullen zijn op aarde, met rook en vuurkolommen. Wijst dit
op nog komende aardbevingen en vulkaanuitbarstingen?
Sirius de blauwe ster heeft de kleur
van elektriciteit. De buitenaardsen
die van Sirius afkwamen zouden
ook blauw zijn geweest, en vandaar
dat de West Europese bloedlijnen
spreken over ‘blauw bloed’.
De aardas staat 23,5 graad schuin,
en die van Sirius eveneens. Wij
zien het getal 23 en het getal 5
steeds terugkeren op aarde en in
ons lichaam. Het getal 23 staat
voor het aantal chromosomenparen van de mens, en het getal 5
staat voor de perfecte mens, die 5
vingers heeft aan elke hand en 5
tenen aan elke voet. Verder hebben wij 5 zintuigen. Vijf botten vormen
onze hersenpan. De menstruatie-periode van vrouwen duur 28 dagen, dat
is 23 + 5. Ons bioritme heeft een cyclus van 23 dagen. Het duurt 23
seconden om ons bloed eenmaal te laten circuleren door ons lichaam. Er
zijn 23 ruggenwervels, en 23 schakels in één arm. Wij ademen ongeveer
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23.000 maal per dag. Wij leven gemiddeld 23.000 dagen op aarde.

Transformatie van het Universum
Niet alleen de aarde en haar bewoners ondergaat momenteel een grote
transformatie, ook het gehele onmetelijke universum neemt er deel aan.
Vandaar dat de profeten in de Bijbel spreken over ‘Nieuwe Hemelen’
(meervoud). Ons zonnestelsel beweegt zich momenteel in de richting van
een zonne-apex in de Hercules-constellatie. Tijdens deze reis ontmoet ons
zonnestelsel allerlei energien waardoor plasma-wolken ontstaan. Deze
wolken vormen zich rond ons zonnestelsel om het te beschermen. De
planeten in ons zonnestelsel ondervinden hierdoor wijzigingen in hun
magnetische velden. Zo zijn er al donkere vlekken op Pluto
waargenomen, en halo’s rond Saturnus. De polen van Uranus en Neptunus
zijn reeds omgekeerd. Het magnetische veld van Jupiter is verdubbeld. De
atmosfeer van Mars is sterk veranderd. Rond de maan is de natriumatmosfeer tot 9000 km aangegroeid. Ook op Venus zijn veranderingen
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vastgesteld, en niet te vergeten onze zon, waarop grote wijzigingen zijn
waargenomen. Wij kunnen dan ook zeer binnenkort de grootste
zonnevlam aller tijden tegemoet
zien, volgens wetenschappers en
astronomen. Op 2 april 2001 en 4
november 2003 vonden er reeds
grote zonne-uitbarstingen plaats,
waardoor op aarde tornado’s
ontstonden. Voor de aarde hebben
al deze wijzigingen in het
universum tot gevolg dat hierop
ook grote veranderingen
plaatsvinden. Onze planeet staat onder immense druk. Het magnetische
veld van de aarde is aan het wegvallen, waardoor heel het leven op aarde
zich zal wijzigen. Onze aarde is nummer één onder de planeten die in
staat is om materie te magnetiseren. De polen van de aarde zijn reeds aan
het verschuiven, ongeveer 900 km richting Indische oceaan. De fysieke
polen zullen richting Oost-Siberië verschuiven. Een algehele
poolwisseling is nabij, en dan zullen de polen zich met 200 km/h sneller
verschuiven dan voorheen. De warme golfstroom zal dan ook na de
poolwisseling omkeren. Europa zou in gevaar zijn van een snelle
afkoeling, zoals destijds in Siberië plaatsvond. Verder vinden er in onze
atmosfeer chemische veranderingen plaats van sommige gassen, zoals
ozon, koolmoon-oxide. Hieraan werken wij gedeeltelijk zelf mee om dit
proces te versnellen door onze westerse leefstijl. Ook zijn er processen
gaande in en op de aarde en in het luchtruim die onomkeerbaar zijn,
aangezien ze door instellaire bronnen in gang zijn gezet. Hierdoor
veranderen o.a. de temperaturen op aarde, waardoor de polen smelten en
de biosfeer zich wijzigt. Klimaatveranderingen zijn slechts een klein deel
van het grote geheel, wat door overheden wordt aangepakt om ermee hoge
belastingen te kunnen heffen. Al deze belastingen hebben echter geen
enkel positief resultaat op de klimaatwijzigingen.
In de ionosfeer vinden ook plasma-vermenigvuldigingen plaats. In de
magnetosfeer vinden er steeds meer magnetische stormen plaats. In de
atmosfeer zien we meer cyclonen. Al met al staat onze aarde in het
brandpunt van onontkoombare processen, wat nieuwe levensvormen
vereist om zich aan te passen. Duidelijk is dat heel het leven op aarde een
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radicale reformatie nodig heeft, zowel mensen, beesten en planten. Wij
allen dienen ons aan te passen aan de komende nieuwe
levensomstandigheden.
De oude natuurvolkeren konden uit de sterren en planeten aflezen hoe
‘laat’ het was, en wanneer de grote wijzigingen zouden plaatsvinden. In
de planeten en sterren lag voor hen de sleutel om tot de
gemeenschappelijke bron van kennis aangaande cycli, tijden en
gelegenheden te komen. Zij bouwden tempels en andere bouwwerken
waarin zij hun kennis verwerkten, zodat deze kennis niet verloren zou
gaan. Uit verschillende tempels en bouwwerken blijkt dat de vorige
poolwisseling, die gepaard ging met grote catastrofen, plaatsvond rond
10.500 voor Christus. Dat is dus ongeveer 12.500 jaar geleden. Dat is
ongeveer de helft van de 25.920 jaren die de Grote Jaarcirkel meet. Dat is
het aantal jaren waarin de schuine stand van de aard-as één gehele cirkelbeweging maakt in de dierenriem. Het enige markeerpunt op die cirkel is
de datum 21-12-2012, wanneer het hart van de aarde lijnt met het hart van
de zon, en in lijn staat met het hart van de Melkweg. Op die datum is de
nieuwe cyclus van 12.960 jaar begonnen.
http://calvaryadvisor.org/64.html

http://www.thehiddenrecords.com/
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ervaren een economische crisis als een obstakel. Wij hebben in ruim 100
jaar een totaal nieuwe wereld geschapen, die vervreemd is van de natuur.
Onze nieuwe wereld is afhankelijk van
elektriciteit, wat even grillig en gevaarvol is
als de bliksem. Wij gebruiken de
grondstoffen van de aarde in een korte tijd
op, zodat latere generaties het nakijken
hebben. Onze leefwijze helt duidelijk over
naar een gewisse ondergang. Wij kunnen
deze leefwijze echter niet voortzetten zonder
de dreiging van een plotselinge
ineenstorting. Dat kan heel snel gaan,
bijvoorbeeld wanneer er een grote zonneuitbarsting komt die de satellieten uitschakelt. Dan ligt heel het digitale
verkeer ineens plat, en is dat voor de illuminati een geschikt moment om
het huidige geldstelsel af te schaffen en er een nieuw voor in de plaats te
geven. Ab Ordo Chao, om uit chaos de Nieuwe Wereld Orde te vestigen.

Op 21-12-2012 stond dus de as van de aarde en de as van de zon gericht
op het hart van de Melkweg. Daardoor veranderde zich de basis-energie
(kundalini) van de aarde van de ene locatie naar een andere locatie, nl..
van Tibet naar Chili/Peru, volgens Drunvalo. Deze basis-energie wordt
wel de ‘slang van het licht’ genoemd. Dit wijst naar elektra, wat ons het
geesteslicht geeft. In Tibet waar deze basis-energie gelegerd was, bouwde
men oudtijds een grote witte piramide. Deze piramide staat daar nog
steeds, midden in een jungle.
De Levensbloem
Heel de schepping is tot stand gebracht volgens één patroon, namelijk de
levensbloem. Wereldwijd is de levensbloem in verschillende culturen
terug te vinden. De oude natuurvolkeren leefden metterdaad bij de natuur
vanuit hun hart. Wij Westers gecultiveerde mensen leven bij de logica van
ons verstand, bij iets dat wetenschappelijk bevestigt kan worden. Of zo
niet, dan maken we er een ‘geloof’ van, een axioma, een veronderstelling.
Verder leven wij bij de welvaart, bij de economische vooruitgang en

Oude natuurvolkeren leefden vanuit hun hart in overeenstemming met de
natuurwetten. Daardoor konden zij vrij zijn en overleven. Wij leven
vanuit ons verstand en denken dat geld onmisbaar is. Nee, geld is de enige
schepping van de mens, om daarmee anderen te kunnen overheersen, in
slavernij te houden. Wij zullen niet kunnen overleven wanneer er geen
drastische verandering komt. Wij zien onze wegen steeds voller en voller
worden, steeds meer file’s. Er komen steeds meer nieuwe wegen bij,
waardoor goede landbouwgrond schaarser wordt. Onze steden puilen uit,
en al die mensen moeten toch eten om in leven te blijven. Vandaar de
voedsel industrie via multinationals als Monsanto, die gemanipuleerde
producten levert, waardoor mensen ziek worden. Eén op de drie of vier
mensen sterft aan kanker. Dat is geen mooi vooruitzicht. Ons
gezondheids-systeem is gebaseerd op chemische medicamenten, waardoor
alleen de gevolgen van ziekten worden bestreden, en nooit de bron wordt
aangeboord. De oude natuurvolkeren hielden de natuur in evenwicht door
simpele ceremoniën uit te voeren, zodat ze konden overleven. Wij vinden
zulke ceremoniën maar vreemd, en wij begrijpen er met onze logica niet
veel van. Wij gebruiken liever kunstmest en chemische producten. Wij
kennen de betekenis en waarde van die oude ceremoniën niet meer.
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Wij dienen terug te keren tot het aloude patroon van de schepping, de
levensbloem. De levensbloem is simpel te maken. Trek
met een passer een cirkel en trek daarna op de omtrek
van de cirkel met dezelfde passer en dezelfde diameter
precies nog 6 cirkels, en u hebt het ‘levensei’, dat
bestaat uit 7 cirkels. Het is dus een kwestie van
vermeerdering, dupliceren, net zoals onze
lichaamscellen. Dit toont aan dat ons gehele leven
gebaseerd is op het mechanisme van celdeling. Cellen kopiëren zich en
delen zich, zodat er steeds meer bijkomen, en of andere bestaande en
verouderde cellen vervangen. Cellen zijn bolletjes, als basisvorm van de
gehele schepping. De Schepper begon met 7 cirkels, zo zogenaamde
scheppingsweek-dagen. Dat is de basis waarop wij verder mogen
borduren. Onze Schepper is Licht-energie, dat zich op een prisma in 7
lichtstralen of frequenties splitst. Dit zijn natuurlijke gegevens en of
processen. Wanneer wij tegen de natuur ingaan met chemische processen
en afwijken van de bron van leven, zullen wij de dood oogsten.

Sirius - Isis
In de Isis-legende kwam een slang naar Ra die hem vergiftigde. Ra kon
zichzelf niet genezen, maar beloofde aan Isis om haar zijn ware creatieve
naam bekend te maken, nl. als de Geest van Ba, en deze aan haar te
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schenken indien ze hem zou genezen. Isis genas Ra, en zij ontving de
Geest van Ba. Deze Ba-geest werd vervolgens in een steen geplaatst, wat
nu de Stone of Scone zou zijn, dat is de Engelse kroningssteen. Dit wijst
naar de Ben-Bensteen van de benu-vogel in de legende van Ra/Marduk.
Via de Ba-geest regeert de vorst die op deze steen is gekroond over de
gehele wereld (common wealth of nations). Het gaat hier niet om de
zogenaamde Bethelsteen van Jakob zoals men beweert, maar om een
andere steen die ergens uit Schotland komt. Het is waarschijnlijk een
steen met magnetische energie, zoals deze ook in de hal van het VNgebouw staat.
De naam Sirius komt van Seirios, dat betekent
sprankelend of schitterend, zoals een zilverster
aan de hemel. Sirius vertegenwoordigt de
Egyptische hond-god Anubis. Vandaar dat men
deze ster de naam dogstar heeft gegeven. In
Egypte gold Sirius als de meest slechte ster.
Sirius is echter wel in elke vrijmetselaarsloge
aanwezig als de blinkende vijfpuntige ster. De
Grote Witte Loge is gebaseerd op het Siriussterrenstelsel. Elke ster zou in het heelal een
sterrenstelsel zijn, los van de aarde. Sirius
maakt op deze vaste regel een uitzondering,
door als enige sterrenstelsel in verbinding te staan met de aarde en
mensheid. De vrijmetselaren geloven dat zij van Sirius afkomstig zijn,
dus Sirians zijn. De ster Sirius zou ouder zijn dan de aarde, en dus zou
ook de vrijmetselarij ouder zijn dan de aarde en mensen die op de aarde
geschapen zijn. De vrijmetselaren gaan ervan uit dat er menselijk leven
bestond op Sirius. Nu is het zo dat ons zonnestelsel energie ontvangt uit
voornamelijk drie buitenaardse bronnen. Eén bron hiervan is Sirius. Ons
bewustzijn wordt door energie gevoed uit het heelal, dus ook van Sirius.
De vrijmetselaren denken eens terug te zullen keren tot Sirius, waar zij
van een speculatieve leer hopen te komen tot hun spirituele bron. Hun
Christus is Horus, dat is Sirius, ontstaan uit de vereniging van de
zonnegod Osiris en maangodin Isis. Isis is de Koningin des Hemels
(Maria), Osiris is Orion, Jozef als stiefvader van Jezus, en Horus is de
zon, sun of zoon Jezus.
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Als ‘Vliegende Hollanders’ zeilen wij door de kosmische
zee, naar de nieuwe hemelen en aarde, zie Jesaja 65-66.

De Pleiaden vormen de genitaliën van de kosmische Puma
volgens de Inca’s. Deze Puma is daar gestationeerd waar de
hemel geen sterren heeft, dus waar het duisternis is (de
buitenste duisternis? Mattheus 8:12)
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Beatrix kondigde op 28-01-2013 aan dat zij na 33 jaar ambtsvervulling voor
haar zoon Willen Alexander als opvolger zal plaatsmaken. let op haar broche
die volgens embassadorion.blogspot.nl wijst naar het Alziend Oog van Horus

Het Alziend Oog van Horus/Ra zoals dit te zien is op het Amerikaanse
Grootzegel heeft een verborgen betekenis. Eye in het Engels is oog, en
komt van Eli- elektra - energie. Horus is de nieuwe zon die aan de horizon
opkomt, en als halve zon een dome vormt, een arc of halfrond. Horus en
horizon komt van Hor-eyes-on. On is de Egyptische naam voor zon. Orion
wijst naar het koninklijke ion, het elektron, de uitverkorenen van de zon.
Elect = uitkiezen. Zij -de blauwbloed vorsten- zouden de uitverkoornen
van de zon zijn, die over ons mogen regeren bij de Gratie Gods. De letter
H van Horus zien we in veel tempelcomplexen terug, voornamelijk in twee
gespiegelde letters E, de E van elektron en eye. Ook de door Herodes
verbouwde tempel van Salomo toont dit beeld. In Tempels worden offers
gebracht. Ook de WTC-gebouwen vormden een H als tempel, waar op
9/11 - 2001 een zeer groot mensen-offer werd gebracht. Dat was een offer
aan de zon en maan, wat in de naam van koning Salomo tot expressie
komt: Sol - o - mon.
Beatrix staat 33 jaar in haar ambt, dat is de hoogste vrijmetselaars graad,
en is voor haar een geschikt tijdstip de taak over te dragen aan de nieuwe
water-koning/president Willem Alexander. Beatrix heeft alsdan meer tijd
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voor haar neven-ambt in de
Bilderberg, ter oprichting van
de Nieuwe Wereld Orde. De
broche die zij droeg op 2801-2013 kan ook wijzen naar
de planeet Saturnus. Zie onze
brochure 646. De top van de
Bilderbergers blijkt het erg
benauwd te krijgen, althans
volgens de bekende benjamin
Beatrix en haar sphinx-kapsels
Fulford. De Rockefellers
zouden al gevlucht zijn naar
een eiland dichtbij de Fuji-eilanden, wat overeenstemt met een CIA-bron.
De familie Bush wilde vluchten uit Arkansas, maar
werd door de FBI tegengehouden. Veel van de
financiële elite zijn op de vlucht. De CIA voorspelde
ook het spoedige aftreden van Beatrix, en ook dat
van Elisabeth. Het Alziend Oog kan met de ster
Alcyone van de Pleiaden te maken hebben. Al-cyone of All See One? Deze ster staat in het
sterrenbeeld Stier, dat deel uitmaakt van de Pleaiden
(Zevengesternte). Het Grootkruis van de Orde van de
Pleiaden is Perzisch van oorsprong, en was opgericht
voor regerende koninginnen. Beatrix was van de 2e
klas in deze orde.
In een apocrief boek "Het Testament van Salomo" wordt het sterrenbeeld
‘De Pleiaden’ genoemd, dat 33 graden van Orion af staat. De
vrijmetselaren menen wellicht dat hun voorouders vanaf de Pleiaden
kwamen naar de aarde. Eeuwenlang is door de mensheid een goddelijke
Triniteit aanbeden, wat door het christendom is overgenomen als zijnde de
‘Heilige Drie-eenheid’. De Triniteit die aanbeden werd bestond uit drie
sterren of sterrenstelsels die op de zon geleken. Eén ster of sterrenstelsel
was de Pleiaden, en een tweede lag daar vlakbij. Deze drie sterren of
sterrenstelsels werden verpersoonlijkt tot een drie-eenheid. Op oude
kleitabletten staat dat de Sumeriërs en oude Egyptenaren ooit bezoek
kregen van goden in luchtschepen, die van de drie sterrenstelsels
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afkomstig waren. Zij zagen hen als één familie van goden, als een drievuldigheid, en gaven er de titels aan van Vader, Moeder en Zoon. De
koningen en farao’s zouden van dezelfde goden-bloedlijn zijn. In Genesis
wordt over de goden gesproken als Elohim, een meervoudsvorm, zie
Genesis 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons
beeld, naar Onze gelijkenis;
Het bezoek dat Abraham kreeg bestond uit drie engelen. Waren dit
afgezanten van de drie sterrenstelsels?
Deze oude goden kwamen af en toe naar de
aarde, aangezien zij aardse materialen nodig
hadden om te kunnen overleven. Zij hadden
goud nodig om er ormus (witgoudpoeder of
manna) van te maken, om hun bloed op peil
te houden. Vandaar ook bloed-offers. Ze
hadden ook linnen nodig en andere
materialen en voedingsmiddelen (de priesters moesten altijd in linnen
gekleed gaan). Zij gebruikten ook koolstof (carbon) dat een atoomnummer
heeft van 6. Dit lost het raadsel op van het getal 666, zie hiervoor een
artikel van Frank Hoogerbeets:
http://www.ditrianum.org/nederlands/Artikelen/Numerologie/0004.htm
Teneinde om koolstof te verkrijgen verbrandde men dierenlichamen.
Hiervandaan zijn de offerdiensten ontstaan aan de goden, om hen tevreden
te stellen! Later ging men zelfs over tot het offeren van mensen, wat het
hoogste was der mensen/slaven om de goden aan te bieden. De goden
zouden ook het reukwerk heel aangenaam gevonden hebben, om daardoor
in hoger sferen te geraken. Hiervandaan komt het branden van reukwerk,
het roken en het reukwerkoffer met wierrook en mirre. Wanneer de goden
door de rook bedwelmd waren, waren ze wat milder gestemd, en vandaar
dat men hen reukwerk bracht. Wij dienen de hele offerdienst in het Oude
Testament in dit licht te bezien. Het offeren van dieren en mensen neemt
immers de zonden de mensen niet weg. De ene ware God heeft geen
behagen in al die dieren, mensen- en reukoffers, zie:
Psalmen 51:17 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een
gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.
De drie goden der goddelijke drie-eenheid waren oudtijds:
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Ninki, als moeder, werd Isthar, Isis genoemd, als de ster Sirius
Enki, de vader, werd Namakh, Osiris genoemd, als sterrenbeeld Orion
Marduk, de zoon, werd Horus genoemd, als de zon - sun, als draak
voorgesteld. De draak wijst naar zonne-erupties, en energie van de zon die
de aarde raakt, zoals onlangs in Australië te zien was, zie afbeeldingen.

slangenzaad, waarbij uiteindelijk de kop van
de slang vernietigd zal worden door de
zaadlijn van de vrouw. Aan de ene kant
mogen wij de genezing van het verstrooide
twaalfstammige Israël tegemoet zien, dus
het herstel van het verziekte vrouwenzaad,
door de energie van de Koperen Slang
(Nehustan) zoals opgericht in de woestijn
door Mozes. Aan de andere kant mogen wij
de vernietiging van de slangenzaad
tegemoet zien, wat zich de goddelijke
energie onrechtmatig heeft toegeëigend, en
met dit hemelse atomaire-vuur speelt, wat
http://maestroviejo.wordpress.com/2 hen duur zal komen te staan.

Het jaar van de slang (draak) 2013
Citaat van Olivijn: "Dit jaar van mysterieuze,

012/12/12/unos-frescos-antiguos-ha
llados-en-rumania-ponen-al-rojo-viv
o-la-teoria-del-apocalipsis/

vrouwelijke yin-energie begint volgens de Chinezen op
13 februari. Onweerstaanbaar, geheimzinnig en
raadselachtig, zo worden Slangen beschreven, maar die
betoverende energie is ook verbonden met het Jaar van
de Slang zelf.. Die slang is in zijn/haar hartstocht op
zijn minst bezitterig te noemen. Verkijk je in dit jaar
dus niet op romantische of hitserige golflengten, het
kan een verleiding zijn waar je je leven onnodig
gecompliceerd mee maakt. Laat je oude zooi los dit jaar, ga vervellen."

Het jaar van de slang is in werkelijkheid het jaar van
de grootste zonne-uitbarstingen aller tijden. Deze
zonne-energie-aderlatingen zullen voor de aarde en
mensen fataal zijn. In slangenjaren zouden wij te
maken krijgen met dramatische gebeurtenissen, die
de loop der geschiedenis sterk beïnvloeden. De
cyclus van het jaar van de slang stelt men op 12
jaren, terwijl de zonnecyclus meestal rond de 11 jaar
ligt, en varieert van 9 tot 14 jaar.
Wat wij precies kunnen verwachten dienen wij af te wachten. In Genesis
3:15 gaat het over de langdurige strijd tussen het vrouwenzaad en het

In het nieuwsblad SPITS van 20-12-2012
stond het artikel: "Ook de orthodoxen tellen
af’", met een afbeelding van een muurfresco
uit de Heilige Nicolaskerk in Brasov in Roemenië.
Niet alleen de Maya’s, maar ook de Roemeensorthodoxen wijzen erop dat de apocalyps aanstaande
is: "Het zal verwoestende zonnestralen regenen!".
De fresco waarop de zon afgebeeld staat wijst naar
een magnetische poolwisseling, waarbij de aarde
wordt bestookt met alles verwoestende zonnestralen
als vlammenwerpers. De fresco wordt ‘Het Wiel van
de Wereld" genoemd.
De illuminati zijn er op voorbereid en zullen ondergronds gaan, in de door
van ons belastinggeld gebouwde moderne bunkers. Kijk maar eens bij
Youtube: Deep Underground Military Bases (DUMBs).
Het Wiel van de Wereld, dit wijst erop dat alles in het universum in
beweging is, dus ook de aarde en wij mensen erop. Niets blijft hetzelfde,
en door de apocalyps heen verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe
aarde, die gereinigd is door water én door vuur, zoals voorheen
omschreven. Geen doem voor het vrouwenzaad, maar roem, roem voor
onze Schepper en Zijn heerschappij, het komend Rijk Gods.

