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Inleiding 

Het leven is niet denkbaar zonder geometrie. Maar dan dienen wij wel te 

weten wat geometrie is. Geometrie komt van het oud-Grieks geometria. 

Geo = aarde, en metrie = meting. Dus het meten van de aarde.  Dat heeft 

met wiskunde te maken, waarvan meetkunde een onderdeel is. 

Meetkunde is een van de oudste exacte wetenschappen, daar het aantoont 

wat het doet.   

  

In het Bijbelboek Spreuken, lezen wij het volgende:  

Spreuken 8:27  Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een 

cirkel over het vlakke des afgronds beschreef;  

 

Het gaat hierbij om God figuurlijk gesproken als Schepper-Geometrist 

die met een passer een cirkel beschreef tijdens de schepping. Het is een 

feit dat alle levensvormen beginnen met een cirkel, als bolletje. De cirkel 

heeft geen begin en einde. De cirkel vormt het belangrijkste basiselement 

voor eenheid, harmonie en oneindigheid.  De zogeheten ‘levensbloem’ is 

het symbool voor het vroegste levensbegin(sel).  De levensbloem ontstaat 

wanneer men op de cirkel met dezelfde maat meerdere cirkels maakt.  

Dan  

ontstaat een raster van 7 cirkels. Wil men deze uitbreiden, dan komen er 

nog 6 cirkels bij, die elkaar overlappen, waardoor in het raster 

gelijkzijdige driehoeken ontstaan wanneer men de snijpunten met elkaar 

verbindt door middel van rechte lijnen.  De waterlelie staat symbool voor 

deze levensbloem. De waterlelie wordt ook wel de ‘swanneblom’ 

genoemd (zwanenbloem). De levensbloem is zelf weer het symbool van 

de cycli van het leven, zodat alle levensvormen zijn terug te voeren naar 

de geometrie ervan. De oude kennis aangaande de geometrie van het 

leven  -ergo van onze Schepper- werd in de oudheid slechts via mythen 

overgeleverd aan het nageslacht. Dan moeten wij wel goed weten wat 

mythen zijn, en wat ze ons te zeggen hebben. Men kan immers 

gemakkelijk mythen ontmythologiseren, ontdoen van hun betekenis, en 

ze vervolgens als historische werkelijkheid voorstellen.  Dan gaat de 

ware betekenis ervan helaas verloren. Laten wij eens kijken hoe het staat 

met Jezus Christus, en wat de ware mythische betekenis van deze 

naam(en) ons in werkelijkheid heeft te zeggen.  
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Dr. Tjeu van de Berk haalt in zijn boek ‘Op de bodem van de ziel’ een 

gezegde aan van John Dominic Crossan, wat veelzeggend is. Het gezegde 

luidt: "Waar het mij om gaat, is niet dat deze oude volken letterlijke 

verhalen vertelden en dat wij nu zo slim zijn ze symbolisch uit te leggen, 

maar dat zij ze in symbolische zin vertelden en dat wij nu zo stom zijn ze 

letterlijk te nemen!"   

 

In Alexandrië, de stad in Egypte waar de mysterie-scholen stonden en 

waar veel joden bijeen vergaderd waren, waren ook de Gnostici die de 

naam Jezus Christus in de zogenaamde ‘Heilige Driehoek’ hadden 

geprojecteerd. Deze ‘Heilige Driehoek’ is vervat in de stelling van 

Pythagoras als 3:4:5.  Het ging Pythagoras en de Gnostici om de twee 

bekende zijden van de driehoek, namelijk die van de 3 en van de 4, 

waarbij de schuine zijde altijd 5 is. Deze cijfers symboliseren de namen 

Jezus en Christus. De schuine zijde (hypotenusa) noemde men ‘het 

Verloren Woord’.  De naam Jezus  heeft in het Grieks een getalswaarde 

van 888, en Christus is 1480. Wanneer wij via de stelling van Pythagoras 

zoeken naar de lengte van de schuine zijde, komen wij uit op 1184.  

Gnostici hebben de mythische Jezus in de ‘heilige driehoek’ ontdekt. 

Jezus werd gezien als de sungod, de zonnegod, of zoon van God. In 

Egypte wist men het reeds tot uitdrukking te brengen in de voorsteling 

van de drie-eenheid Osiris, Isis en Horus.  In Egypte heeft men de 

verborgen kennis van de heilige geometrie in de Piramiden tot 

uitdrukking gebracht. In sommige oude Egyptische graven is de driehoek 

3-4-5 afgebeeld, waarbij de 2 zijden door een slang worden bewaakt. De 

slang staat voor schranderheid of verborgen kennis. Ook de Naam van 

God in het Oude Testament bevat de verhouding van 3-4-5. In veel 

Bijbelse namen is de heilige driehoek aanwezig, o.a. in de naam Jakob, 

Maria/Mirjam, etc.  En veel verhoudingen in de Bijbel bestaan uit 5 : 3, 

met name het deksel op de verbondsark. 

 

Heilige geometrie werd in het verleden alleen geleerd in geheime 

genootschappen als wetenschap. Hierdoor is ons veel onthouden 

aangaande de blauwdruk van de schepping, en ook wat de ware betekenis 

inhoudt van de namen Jezus en Christus. Al het geschapene is door het 

Beginsel voortgebracht. Wat dat Beginsel exact betekent is in brochure 

192 uiteengezet.  De christelijke kerk heeft de ware betekenis van de 
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heilige geometrie van de schepping verborgen gehouden voor de massa’s, 

en wel door de mythen niet uit te leggen, maar de mensen in de waan te 

laten dat het zou gaan om historische geschiedenissen en voorvallen. 

Door de heilige geometrie te herkennen in de schepping, in het 

universum, leren wij de wáre God of Schepper kennen. Dat wilde de 

christelijke kerk ons onthouden, want daarmee zou de kerk haar eigen 

fundament ondergraven.  Universum is het ene scheppingslied. Uni = 

één, en versum = lied.  Via de heilige geometrie kunnen wij het 

Goddelijke scheppingslied beluisteren, voor ogen geschilderd zien, én 

zelfs meezingen.  Onze Schepper is de grote Eén, voorgesteld door de 

cirkel.  Hij schiep in 6 dagen of 6 perioden de wereld. Het verslag hiervan 

in Genesis 1-3 is een weergave van de herschepping, of her-ordening uit 

de chaos die ontstaan was door het destructieve gedrag van gevallen 

engelen. De oorspronkelijke schepping wordt in Genesis 1-3 niet 

beschreven. Vanuit Gods eigen eenheid schiep Hij door een specifiek 

Beginsel de dingen. Dat beginsel wijst naar geometrie.  Het betrof hier 

een dualistische splitsing vanuit Zijn eenheid, vanuit de cirkel, en dat 

verliep volgens de Goddelijke verhouding, die uitgedrukt wordt door de 

Gulden Snede (Golden Section). Deze Goddelijke verhouding ligt aan 

alle levensvormen ten grondslag.  Als Schepper trekt Hij cirkels en vormt 

daarmee al het geschapene. Zoals gezegd worden op de centrale cirkel de 

6 cirkels als 6 scheppingsdagen getrokken, waarbij de lijnen elkaar 

doorsnijden, waardoor de vis-figuren ontstaan, de vesica piscis.  De 

vesica pisces staat voor Jezus Christus, als Ichthus. Wanneer wij de 

snijpunten van de cirkels met elkaar verbinden door rechte lijnen, 

ontstaan figuren, de zogenaamde vijf Platonische lichamen. De eerste 7 

cirkels noemt men het ‘levensei’, of het ‘Genesis-patroon’.    

        

Onze Schepper sprak. Spreken maakt geluid, en geluid is trilling. Het 

eigenaardige is dat muzikale frequenties geometrische vormen 

aannemen. Alle dingen zijn door het spreken van God (het Woord) 

voortgebracht. Het universum is alzo een heerlijk lied, één vibratie, één 

trilling of resonantie.  Alles in dit lied is één, met elkaar verbonden, wat 

in Spreuken 8 wordt aangegeven door de cirkel die God trok in de ether. 

De ether is het resonerende universum, dat opgebouwd is uit de vormen 

van de Platonische lichamen, inclusief het atoom.  Onze Schepper is de 

grote Eén, het Ontoegankelijke Licht. Licht bestaat uit 
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elektromagnetische golven in de ether. Als vrije golven nemen wij het 

waar als materie. Vanwege onze beperkingen als mensen kunnen wij 

slechts 1% van het gehele elektromagnetische spectrum zien, en ook 

horen wij minder dan 1% van het akoestische spectrum. Zo klein zijn wij, 

en zo groot is onze Schepper.  Door onze beperkingen denken wij dat we 

op aarde stilstaan en rustig leven. In werkelijkheid reizen wij met de 

enorme snelheid van 220 km/seconde door onze Galaxie. De optische 

illusies waarin wij leven kunt u bekijken op Youtube video’s van Dr. 

Beau Lotto van het Lottolab. 

https://www.youtube.com/watch?v=mf5otGNbkuc 

 

Ook is slechts 10% van ons DNA van onszelf, en 90% van onze  

lichaamscellen dragen hun eigen DNA.  De atomen in ons lichaam zijn 

voor 99,9999% leeg, en niet één ervan is tijdens ons leven nog hetzelfde 

als toen we werden geboren. Wij veranderen geduriglijk. Onze atomen 

zouden hun oorsprong in de sterren hebben.  Dat wij de regenboog 

kunnen zien komt doordat er in onze ogen conische foto-waarnemers 

zitten, wat dieren niet hebben. Al de mooie kleuren die wij kunnen zien, 

vertegenwoordigen slechts 1% van het gehele elektromagnetische 

spectrum.  

  

Alles is energie. God is de Bron van energie, van Licht, en al wat Hij 

schiep is niets anders dan energie. Of die energie nu vormloos is als ether, 

of vaste vorm heeft als materie maakt niet uit. Wij leven in de dualiteiten-

wereld, en die bestaat in wezen niet, is leeg, is illusie.  Wij leven in de 

illusie van een opgeblazen en lege atomen-wereld. Ether is de enige 

fundamentele eigenschap van het universum en materie niet. Materie is 

slechts een vorm van ether. Alles is dus één, daar God Eén is. De enige 

vorm in de natuur die een volmaakte stromingsvorm heeft is de torus, om 

entiteiten die schijnbaar van elkaar gescheiden zijn in de ether als met 

elkaar verbonden te tonen. De torus is in de hydrodynamica een unieke 

stromingsvorm, waarbij het vloeistoffen toestaat om zowel binnenwaarts 

als buitenwaarts tegelijk te spiraliseren op hetzelfde oppervlak. Er is dan 

ook maar één principe dat aan alles vorm geeft, namelijk het 

holografische principe.  Wat in het groot bestaat in het universum, bestaat 

ook in dezelfde vorm in het klein als fractals. Een fractal is een fractie 

van het geheel, wat groter of kleiner kan zijn. In de Melkweg, in orkanen, 
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en waterstromingen kunnen wij de pentagonale en hexagonale structuur 

terugvinden in het midden. Dat midden ziet er uit als een oog. Ook ons 

hart heeft een elektromagnetisch veld in de vorm van een torus, waarin 

de patronen van de geometrie voor komen.  Ons hart bestaat uit 7 

gelaagde spieren. Ook in ons DNA komen patronen voor, waarvan de 

pentakubus de basis geometrie is. In de ether heerst een nulpuntveld, dat 

tegelijk rust én zeer snelle beweging is. Stilte of leegte én tegelijk hoge 

werkzaamheid. Het Griekse woord energeia betekent werkzaamheid.   

 

Een torus is een energiestroom vanuit een centraal middelpunt, en deze 

stroom circuleert vanuit dit middelpunt naar alle kanten. Wij mensen 

bezitten allen zo’n torus rondom ons heen, alleen zien wij hem niet. Met 

een kirlian-fototoestel is onze aura te fotograferen. Ook de aarde bezit 

een torus rondom zich heen. Geen enkel mens heeft een torus die gelijk 

is aan die van een ander.  Dit torus-hart-energieveld is holografisch, zodat 

op elk punt ervan de sterkte kan worden gemeten. De chakra’s 

(energiewielen) in ons en buiten ons scheppen deze aura, een torus-

energieveld. Zie hiervoor van Nassim Haramein: 

www.youtube.com/watch?v=vYOIBtxxark 

 

 

Ons universum is zelfs gemaakt uit een dubbele torus, als mannelijk en 

vrouwelijk. Wij mensen zijn ook tweeledig, enerzijds materie, anderzijds 

geest. De zichtbare materiele wereld is dualistisch, de geestelijke niet. 

Ons ego behoort tot de materiele wereld, onze geest behoort tot de 

spirituele wereld. Tussen ons hart en onze hersenen bestaat een 

verbinding. Er bestaat een zogenaamde 5e ontwikkelingsstaat van ons 

hart, een zogenaamde holografische 5e kamer. Ons hart is voor 60-65% 

gemaakt uit neuronen, die verbonden zijn met ons limbische systeem, het 

emotionele brein, wat in onze rechterhersenhelft zetelt. Dit deel zorgt 

voor onze intuïtie, creativiteit, dromen, en de activiteiten van onze ziel. 

In de Bijbel wordt gesproken over innerlijke bewegingen van 

barmhartigheid, zie: 

  
1 Petrus 3:8  En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders 

liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk; 
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In de torus zien we 2 vortexen, die de letter X vormen, of het zijn twee 

letter V’s, waarvan één op de kop, die op een A lijkt. De twee delen in de 

torus lijken op een zandloper, die met elkaar in verbinding staan door 

middel van een nauw kanaal. Ons brein is ook tweedelig, een rechter en 

linkerhersenhelft. Het is geen toeval dat de Verbondswet der 10 geboden 

ook op twee stenen tabletten geschreven werd. De christelijke kerk heeft 

ook haar heilige boek -de Bijbel- in twee delen verdeeld, het Oude 

Testament en het Nieuwe Testament, wat foutieve benamingen zijn. Het 

Oude Testament zou wijzen naar de dienstbaarheid onder de Wet als 

slavendienst (de linker hersenhelft), en het Nieuwe Testament zou wijzen 

naar de vrijheid (de rechter hersenhelft). De rechterhersenhelft zou het 

Goddelijke bewustzijn dragen, en de linker het ego.  De 

rechterhersenhelft kan de linker niet overmeesteren, daar de rechter altijd 

het slachtoffer wordt van de linker.  De oude wereld -dat is Europa- en 

de nieuwe wereld -dat is Amerika- kunnen ook niet met elkaar in 

overeenstemming komen. De illuminati van de oude wereld zullen de 

illuminati van de nieuwe wereld opofferen uit zelfbehoud in een laatste 

wereldoorlog. Zo ook de oude georganiseerde religies, bancaire en 

politieke systemen kunnen de nieuwe ideologieën niet verdragen, zoals 

deze in het Nieuwe Testament als nieuwe wijn en wijnzakken wordt 

voorgesteld. De oude zouden scheuren. Daarom moest in het mythische 

verhaal Jezus worden gedood. Het oude ego geeft zich nooit gewonnen, 

wil altijd overheersen als linker hersenstelsel. In het Oude Testament 

wordt Egypte gezien als linkerdeel van de hersenen, waaruit Israel verlost 

werd door een Hoge Hand, om in een nieuw land Kanaän in vrijheid te 

leven onder de Verbondswet, als rechterdeel van onze hersenen. Ons ego 

laat zich door niets of niemand onttronen, maar waant zich heer en 

meester over ons bestaan. Slechts door een Hoge Hand en Sterke 

Goddelijke Arm laat zich het ego overmeesteren en geeft het zich 

gewonnen. Wanneer wij in de Wet als een spiegel leren zien wie wij zijn 

en wat ons ego is, slaat de schrik ons om ons hart. Dat doet ons harde 

stenen hart verbreken, om plaats te maken voor een hart waarin de 

Verbondswet wordt gerespecteerd en ingeschreven. Zie: Jeremia 30-33 

  

Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die 

dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun 
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harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen 

Mij tot een volk zijn. Dit wordt in het Oude Testament de vernieuwing 

des harten genoemd, ook wel levendmaking, herstel, wedergeboorte, etc. 

 

Het Nieuwe Testament geeft een beschrijving van deze regeneratie in 

mythische vorm, om hiermee de geometrische-geestelijke aspecten ervan 

over te dragen aan volgende generaties. Het gaat hierbij om hogere 

bewustwording, om verlichting met de heilige Geest, om bevochtiging 

met de dauw (energie) des hemels, om opening van ons derde oog, en 

vele andere benamingen meer.  

In onze linker hersenhelft wijst de amygdala naar de fysieke geboorte, 

het ego, wat staat voor Maria Magdalena. De amygdala is 

amandelvormige kern van neuronen, die diep in de temporale kwab van 

de hersenen liggen. Ze behoren tot het circuit dat een hoofdrol speelt bij 

de regulatie van angst en weerzinwekkende prikkelingen. De amygdala 

in de rechterhersenhelft wijst naar de geestelijke geboorte, wat staat voor 

de maagd Maria. Ook de thalamus splitst zich in twee delen. De 

Pijnappelklier echter en de pituitary (hypofyse) zijn enkelvoudig en 

splitsen zich niet.  Deze twee bevinden zich midden in ons hoofd, zijn 

mannelijk en enkelvoudig, en ze liggen boven elkaar.  In de christelijke 

esoterie wijst dit naar de Vader die boven de Zoon is. De pijnappelklier 

wijst naar het Licht, de Bron, de Vader, en de pituitary (hypofyse) wijst 

naar de aarde, de Zoon die uit de hemel neerdaalde op de aarde. 

 

Maria Magdalena en de naam amygdala stemmen overeen. Magdala 

betekent toren. Een toren is er om hogerop te kunnen klimmen. Dit staat 

voor het hogerop komen tot hoger bewustzijn. De amygdala wijst naar de 

amandel of vesica pisces, of te wel de ‘heilige baarmoeder, die de Gulden 

Snede als Phi bevat, om in het in-phi-nite (oneindige) te geraken. Finisch 

= eindstreep, en finale = eindspel.  

 

Dat eindspel daar gaat het om, wat in Genesis 3:15 is begonnen en 

voorzegd hoe de afloop zal zijn. Hierover straks meer. 

Veel christelijke dogma’s zijn achterhaald, maar bevatten toch iets van 

de oorspronkelijke mythen waaruit ze zijn ontstaan. Het dogma van de 

heilige drie-eenheid is ontstaan vanuit de geometrische figuren, drie 

elkaar overlappende cirkels.  Daarin zijn drie vesica pisces-figuren te 
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zien, drie amygdala’s.  De drie cirkels zouden wijzen naar de Vader, de 

Zoon en de heilige Geest, en de drie vesica pisces naar de drie Maria’s 

(de maagd Maria, Maria Magdalena en Maria de zus van Lazarus).  

De geometrische figuur toont bovenaan een Pentagon waarin een 

pentagram is getekend, waarin 10 binnen en buitenpunten zijn.  Eronder 

een hexagram waarin 13 binnen en buitenpunten aanwezig zijn. Dit toont 

in de bovenste figuur het oerbeeld van de Wet der 10 geboden, en in de 

onderste figuur het oerbeeld van Jezus met de 12 discipelen, waarbinnen 

de drie heilige baarmoeders staan die het geboortekanaal vormen naar de 

drie-dimensionale wereld waarin wij leven.  De vesica pisces is de vorm 

van een vis, wat wijst naar de 153 vissen.   

  

Geometrie, ons hart en het eindspel 

De geometrische en mathematische principes in de schepping vormen de 

principes van alle zienlijke dingen, zelfs ook van de onzienlijke dingen.  

Deze principes zijn heel simpel, zoals wij rekenen dat 1 + 1 = 2 is.  

God stelde Zichzelf aan Zijn volk Israel voor op simpele wijze als Ik ben 

die Ik ben, Exodus 3:14. Dat noemen wij het zelfbestaande principe, zoals 

God bestaat als woord, logos, wat geluidstrilling is. Wij dienen dan ook 

de structuren van de bouwstenen van alle geschapen dingen te 

bestuderen, zoals die van het atoom, om het leven zoveel mogelijk te 

kunnen verklaren. Alle dingen zijn uit atomen samengesteld. Het oude 

atoommodel zoals wij dat kenden is echter aan vervanging toe, aangezien 

door modern wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat het elektron 

niet is zoals de planeten rond de zon draaien. Er bestaan bij nader 

onderzoek veel meer mogelijkheden om de plaats van het elektron in het 

atoom te laten ronddraaien. De elektronen draaien in een soort wolk 

rondom de kern van het atoom, en die kern is niet massief. Atomen zijn 

meer bollen die voor 99,9999vv% leeg zijn. De buitenkant of schil van 

het atoom is ook niet massief, maar bestaat uit een elektromagnetisch 

veld. Hieruit volgt dat de materiele dingen die wij zien, inclusief ons 

lichaam, niet massief zijn. Alles is energie, en wij leven en bestaan dus 

als in een wolk, een  illusie, wolken van energie-golven die voor ons oog 

onzichtbaar zijn. JHWH hult zich eveneens altijd in een wolk. Die 

energie-golven kunnen wel zichtbaar gemaakt worden, namelijk wanneer 

men deze wolken in elkaar laat klappen, net als bij onweer. De vraag is 

hoe het atoom gemaakt wordt vanuit de ether-wolken tot een deeltje 
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materie? Dit gebeurt wanneer de etherwolk vibreert of trilt op een 

bepaalde frequentie. Wanneer wij dus de elektromagnetische lading van 

een atoom wijzigen, wijzigen wij de samenstelling van het atoom. 

Wanneer wij de techniek kennen om de atomen te wijzigen, kunnen 

wijzelf maken en scheppen wat we maar willen. En dáár is het de 

techneuten in CERN en Fermilab om te doen. Zij zoeken naarstig naar 

het zogenaamde ‘Goddeeltje’.  Zij menen het Higgs-Bosondeeltje 

ontdekt te hebben, maar dat is nog niet overtuigend bewezen. 

Met de enorme grote LHC en Atlas-deeltjesversnellers proberen zij een 

energie-hart-veld te scheppen, om ermee als ‘schepper-god’ te kunnen 

gaan experimenteren, zodat zij de Adam-mensen (het vrouwenzaad) 

kunnen uitschakelen.  

De vraag is dus duidelijk van: Hoe kunnen wij onze werkelijkheid 

wijzigen, dat wil zeggen, de atomen in en rondom ons? 

Daartoe zijn twee mogelijkheden:  

1.  via een gemeenschappelijke illusie 

2.  via een persoonlijke illusie 

De gemeenschappelijke illusie is de wereld waarnaar wij allen kijken 

alsof dat de enige echte werkelijkheid zou zijn. Daar lijkt het immers wel 

op. Wij nemen de dingen waar zoals we ze zien met onze beperkingen.  

Wij zien de dingen als vaste vormen. Adam heeft aan de dingen en dieren 

namen gegeven zodat wij ze kunnen benoemen. Wij zien de dieren, de 

planten, de elementen, en wij leren ze via onze ouders of leermeesters 

benoemen. De huidige wetenschap is momenteel druk bezig te 

onderzoeken hoe wij die illusie-materie waaruit wij bestaan en waarin 

wij leven, kunnen wijzigen door middel van bepaalde frequenties. 

Wetenschappers gaan begrijpen dat alleen vanuit ons hart zulke sterke 

frequenties opgewekt kunnen worden om daarmee het elektromagnetisch 

veld van atomen te wijzigen.  Ons hart blijkt de enige generator 

(opwekker)  te zijn die daartoe in staat is, zodat wij uit de illusie kunnen 

stappen naar de volle werkelijkheid.  De mogelijkheid bestaat dat wij de 

wereld kunnen veranderen, dat wij als Adam-mensen voorzien zijn van 

Goddelijke eigenschappen om mede-scheppers te zijn van de Schepper-

god zelf. Wij kunnen op positieve wijze een nieuwe aarde scheppen 

waarop gerechtigheid woont. Veel rassoorten dan het blanke ras zijn 

hiertoe nog niet in staat, wat gemakkelijk aantoonbaar is.  Wij als blanke 

Adam-mensen en nazaten van de twaalf stammen Israels in de 
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verstrooiing zijn geroepen tot de hoge taak om het voorbeeldvolk voor de 

wereld te zijn. Andere (schaap)volkeren kunnen aan ons zien hoe het 

hoort te gaan om hogerop te klimmen. Voorwaarde hierbij is dat wij 

raszuiver blijven en niet de frequenties van ons hart laten ontregelen door 

vermenging. Andere rassen hebben andere frequenties en eigenschappen.  

Daar is opzichzelf niets mis mee, mits zij bij hun eigen soort blijven. 

 

Op deze aarde wandelen in hoofdzaak twee soorten menselijke wezens. 

Wij zouden de ene soort de échte mensen kunnen noemen, en de andere  

soort pseudo-mensen. De échte mensen hebben empathie, medegevoel, 

geven mooie vormen aan de samenleving. De pseudo-mensen missen 

empathie, zijn hardvochtig en oorlogzuchtig, etc. Het goede van de échte 

mensen wordt dikwijls overschreeuwt door het kwade van de pseudo-

mensen. De kwaden zijnbelust op macht, althans de top van deze lieden, 

die een kleine elite-groep vormen. Indien hun groep te groot wordt 

vervalt hun macht. Hun groep wordt wel de 1% genoemd, de rest van de 

mensheid de 99%.  Hun machtsconcentratie voltrekt zich het beste via 

een familielijn, die de macht reeds jarenlang hebben opgebouwd. 

Enkelingen aan de macht worden veelal na een korte periode weer 

afgezet. Volgens diverse auteurs zijn er 13 van zulke families of 

bloedlijnen op aarde die de macht in handen hebben op aarde. 

 

De verstrooiing van de twaalf stammen Israels had een hoger doel. Over 

heel de wereld is het ware Israel verstrooid, en wat zich nu als Israeli’s 

presenteert is geen echt Israel, overwegens Khazaren. Er zijn 

verschillende professoren in de staat Israel die dit erkennen en er studies 

over geschreven hebben, o.a. prof. dr. Paul Wexler, prof. dr. E. Sand, etc. 

Het doel van de verstrooiing is om vanuit de zelfreinigende en zelf 

herstellende eigenschap van de aarde te komen tot een goede balans in de 

aarde-torus-energie. Het gaat om stabilisatie van de aarde-krachten en de 

volkeren op de aarde en hun energieën.  Opmerkelijk hoe de volkeren 

gesitueerd zijn op de aarde om deze balans te verkrijgen. Het gaat hierbij 

om de strijd tussen goed en kwaad, de strijd tussen het vrouwenzaad en 

slangenzaad, tussen positief en negatief, Genesis 3:15. Zolang er 

polariteiten zijn blijft de aarde verdeeld. Op de nieuwe aarde zullen er 

geen polariteiten meer zijn, daar de nieuwe aarde slechts voor de 

rechtvaardigen bereid is. Wij zien dat de Westerse landen voornamelijk 
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blank zijn, en de Aziatische landen geel, en Afrikaanse landen zwart. In 

het Westen aan kuststreken heeft God ons geplant, en daar is in het 

Noorderland Zijn Geest tot rust gekomen, zie Zacharia 6:8. Van hieruit, 

als het Nieuwe herstelde Zion, zal de Wet uitgaan, en zullen wij de 

overige schaapvolkeren onderwijzen in de Wetten van JHWH.       

 

Zoals gezegd is onze Schepper de grote Eén, de IK BEN die IK BEN, en 

is alles in het heelal één en keert tot die eenheid terug. Dat houdt niet in 

dat wij één zijn met alle mensensoorten. Er mag verschil zijn, alle 

diersoorten vormen ook geen eenheid. Er bestaat de mogelijkheid om uit 

de Goddelijke eenheid te vallen, eruit te stappen, z’n standplaats te 

verlaten. Dat deden de engelen die afvielen, zoals in Judas vers 6 staat, 

en die met de dochteren der mensen paarden, waardoor reuzen en 

misvormden ontstonden, volgens Genesis 6.  Zo zien we op onze aarde 

de grote tegenstellingen tussen de zogeheten ‘schaap-volkeren’ (het 

blanke Adamsras of vrouwenzaad) en de ‘bok-volkeren’, het slangenzaad 

van Nachash, de overigen volkeren en soorten die niet wat zuiverheid 

betreft van Adam afstammen. Neem bijvoorbeeld de Chinezen, over hen 

moet u eens lezen wat op Xander-nieuws staat: 

http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/02/China stevent op 

gigantische milieuramp af 'Chinezen hebben cultuur van corruptie, 

misleiding en uitbuiting'   'China heeft zichzelf dodelijk vergiftigd en het 

zal 100% zeker instorten'. 

En dan de volkeren die geen empathie of medelijden kennen, maar  

behagen hebben in het aanschouwen van andermans pijn en ellende. Dat 

zijn pure sadisten, afvalligen, hartelozen, etc. Deze lieden kunnen op de 

nieuwe aarde geen plaats krijgen, aangezien zij daar de boel opnieuw 

zouden vernielen. Wij kunnen of mogen dan ook niet lief voor hen zijn, 

aangezien zij de ware liefde vertrappen. Ook al is het dat men te CERN 

en Fermilab druk bezig is om de sleutel te vinden waarmee men het 

menselijk energie-hart-veld, het DNA en genoom kan regenereren en 

wijzigen, ze blijven afgescheiden van de Goddelijke Bron. Zij leven in 

een schijnvertoning, zoals we kunnen lezen in Ezechiël 33: 

  
31  En zij komen tot u, gelijk het volk pleegt te komen, en zitten voor uw 

aangezicht als Mijn volk, en horen uw woorden, maar zij doen ze niet; want zij 

maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid na. 32  
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En ziet, gij zijt hun als een lied der minnen, als een, die schoon van stem is, of 

die wel speelt; daarom horen zij uw woorden, maar zij doen ze niet. 

  

De lieden waarvan hun hart op de verkeerde plaats zit kunnen de Geest 

uit de hoogte niet ontvangen, het doet hen geen nut. Alleen die hart-

ontvankelijk is voor de Gods-energie, voor de dauw des hemels, zal deze 

ontvangen en erdoor vernieuwd worden tot rechtvaardigen, om de nieuwe 

aarde te bevolken, zie Jesaja 32: 
  
15  Totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte; dan zal de woestijn 

tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht 

worden. 

16  En het recht zal in de woestijn wonen, en de gerechtigheid zal op het 

vruchtbare veld verblijven. 

17  En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der gerechtigheid 

zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. 

18  En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde 

woningen, en in stille geruste plaatsen. 

  

Het slangenzaad zal ons wel de hiel kunnen beschadigen, maar wij zullen 

het de kop vernietigen, zoals in Genesis 3:15 is voorzegd. Met al hun 

hightech middelen voeren zij momenteel oorlog tegen ons hart en onze 

geest, maar het zal hun niet gelukken. Die bij ons zijn zijn méér als die 

bij hen zijn, zie 2Kronieken 31: 

  
 7  Zijt sterk, en hebt een goeden moed, vreest niet, en ontzet u niet, voor 

het aangezicht des konings van Assyrië, noch voor het aangezicht der ganse 

menigte, die met hem is; want met ons is er meer, dan met hem. 

8  Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is JHWH, onze God, om ons te 

helpen, en om onze krijgen te krijgen. En het volk steunde op de woorden van 

Jehizkia, den koning van Juda. 

  

Hoe kan een mens in en vanuit zijn hart leven? 

Het is een heel simpele wijze en tevens zeer moeilijke manier voor een 

mens om vanuit zijn hart te leven. De mens leeft normaliter uit zijn ego, 

uit zijn brein en niet uit zijn hart. Er is herprogrammering nodig om van 

het ego los te geraken en vanuit het hart te gaan leven. Dat eist 

zelfovergave, geheel en al. Dan is er geen angst meer vanuit het brein, 
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vanuit de amygdala. Dan ben je voor niemand meer bang, maar word je 

jezelf. Dan leef je in een heel andere wereld dan voorheen, los van 

mensen, los van status, los van geld, maar wél verbonden met je innerlijk, 

met je hart, en daardoor met je Schepper. Dan leer je alles los te laten aan 

oude tradities die tegen de natuurwetten indruisen. Dan laat je het 

redeneren van je brein voor wat het is en luister je daar niet meer naar. 

Het brein is een angsthaas die overal beren in het bos ziet, waar ze in 

wezen niet zijn. En waar ze wel zijn, daar ziet het brein ze helaas niet.  

 

Wanneer wij door onze ouders worden verwekt, en wanneer wij als 

beginnend klein vruchtje in de moederschoot groeien, beginnen wij als 

een bewegend torus-hartveld. Deze eerste cellen vormen een tetraëder, 

zie figuur.  

  

Ons hart begint als een buisje, waaromheen een elektromagnetisch 

energieveld als een torus zich bevindt, reeds lang voordat ons brein 

gevormd wordt. Datzelfde hartveld van onze eerste cellen blijft bestaan 

tijdens onze verdere groei. Wat er precies in het midden van dat hartveld 

gebeurt, en ook wat daar aanwezig is, blijft voor de meeste mensen 

geheim, aangezien zij hun hart gesloten houden. Dit grote geheim gaat 

echter voor ons open wanneer wij alles los kunnen laten wat ons hart 

gesloten houdt, voornamelijk ons ego. Wanneer wij ons leven verliezen, 

zullen we het behouden, dát is het grote geheim wat Jezus leerde, zie:  

Lucas 17:33  Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het 

verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven 

behouden. 

Dit lijkt een cryptische taal te zijn, een onmogelijkheid. Dit geheim gaat 

echter voor ons open wanneer wij na een worsteling met ons ego ons 

gewonnen geven en we alles los kunnen laten, waardoor we overgaan in 

de nieuwe wereld van de hogere Eenheid aller dingen. Dan zien we dat 

in ons hart de hele kosmos aanwezig is. Ergo, de kosmos dat zijn wijzelf! 

Vanuit dit gereinigde hart-veld gaan we alsdan leven, waardoor wij álle 

huidige wereldproblemen op eenvoudige wijze kunnen oplossen, en daar 

daadwerkelijk mee beginnen. De grootste van alle wereldproblemen is 

van economische aard. Nemen, halen wat er te halen valt. Dat zit in ons 

ego. Geld is de enige schepping van ons mensen, waardoor alle 

hedendaagse problemen zijn ontstaan. Geld hoopt zich op via 
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kapitalisme, wat armoe teweeg brengt bij een groep die daar niet bij kan 

komen. Geld is dan ook geen schepping vanuit het gereinigde hart, maar 

vanuit het ego, vanuit het Kaïn-Ezau-brein. Om de wereld te redden van 

ondergang dienen wij alle geldschepping, en wat daarmee samenhangt 

als belastingen, af te schaffen. Wij dienen ons volkomen vrij te maken, 

want wij zijn vrije mensen, niemands knecht, zoals een volkslied staat.  

De strijd zal nog wel even duren, want de machten van Saturnus hebben 

het nog op de machten van Jupiter gemunt. Saturnus staat voor het 

hexagram, en Jupiter voor het Pentagram. Duidelijk is dat het Saturnus-

systeem dualistisch is, twee driehoeken over elkaar vormen de 

zespuntster. Het pentagram moge dan enkelvoudig zijn, maar wanneer 

het éénvijfde deel gedraaid wordt, ontstaat de satansster. Het is maar net 

hoe wij onze 5 magnetische velden in onze hersenen erdoor laten 

beïnvloeden. De illuminati zeggen ook verlicht te zijn, maar het is door 

hun verbinding met Lucifer, die eveneens het pentagram draagt. Nu heft 

dit misbruik nooit het rechte gebruik op, zodat wij het pentragram mogen 

dragen als symbool en teken van onze verbinding met de Bron van alle 

leven.  Er zit namelijk een verbinding tussen het Pentagram en Hexagram 

in ons DNA, waarvan de sleutel het getal 153 is. Dit is het vis-getal zoals 

in de vesica pisces of mandorla is te zien. Uit de constructie van de drie 

elkaar overlappende cirkels is te zien dat daar binnen drie mandorla’s 

worden gevormd. De verhouding van deze mandorla’s is altijd 265 : 153. 

Dus als de ene zijde 153 is, moet de andere 265 zijn.  Het getal 153 is een 

triangulaar getal, wat te zien is in het volgende: 1x1x1 + 5x5x5 + 3x3x3 

= 153.    Zie voor het getal 153 Johannes 21:11. Wanneer wij 153 plus 

het omgekeerde optellen, dan is dat 153 + 513 = 666.  Ons chakrasysteem 

zou 17 energiecentra’s bevatten. 17 x 9 = 153,  

De illuminati drukken er hun drie-eenheid-god mee uit als Jah - Bul - On. 

Jah wijste naar Jehova, Bul wijst naar Stier (kracht) en On wijst naar Zon 

(energie). 

 

Hart-frequentie meetapparatuur 

Ons hart heeft een eigen frequentie, net als de aarde de zogenaamde 

Schumann-frequentie heeft. De vorming van ons hart vindt plaats tussen 

de 3e en 7e week na de bevruchting. Ons hart begint als een recht buisje, 

dat in het vruchtje van het kopje tot in het staartje loopt.  In één maand 

tijd groeit dit buisje uit tot een compleet hartje. Het hart wordt niet  
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gevormd door omvorming van dit buisje. Dit buisje groeit slechts uit tot 

linkerhartkamer, en de rest van het hart wordt er van buitenaf aan 

toegevoegd. De groei van het hart vindt volgens de kinderarts A. Sizarov 

van het AMC-ziekenhuis plaats vanuit de randen van het buisje, door 

toevoeging van cellen die van elders komen. Mogelijk bevinden de 

stamcellen voor het hart zich dus buiten het hart zelf.  

 

Wanneer het hartje klopt slaat het ongeveer 110.000 keer per dag, en 40 

miljoen keer per jaar, en drie-en-half miljard keer per levensloop. Dan 

begrijpt u wel dat ons hart een ongelooflijke hoeveelheid energie 

produceert. In één uur tijd maakt ons hart genoeg energie aan om een 

gemiddelde luxe auto op te tillen. De energiebron van onze hartslag is in 

ons hart zelf aanwezig en zit niet in onze hersenen. De elektrische puls 

van ons hart kan buiten ons lichaam zelfs worden gemeten, en deze is 40 

tot 60 maal sterker dan die van onze hersenen. Ons hart stuurt dan ook 

meer informatie naar onze hersenen, dan dat onze hersenen informatie 

naar ons hart sturen. Ons haarvatenstelsel is ongeveer 45.000 km lang. 

Ons hart bezit ongeveer 40.000 zenuwcellen, die gezien worden als het 

geheugen van ons hart. De meeste mensen denken dat hun bewustzijn 

alleen in hun hersenen zit, zonder te beseffen dat hun hart daarbij een zeer 

grote rol speelt. Ons hart is dan ook veelmeer dan een spier waarvan de 

cellen niet verouderen. Wetenschappers hebben vastgesteld dat ons hart 

een eigen geheugen bezit. Het zenuwstelsel in ons hart toont aan dat het 

een gevoels-orgaan betreft, een zeer ingewikkeld centrum is om 

informatie te ontvangen en af te geven. Ons hart kan los van onze 

hersenen iets herinneren, beslissingen nemen en iets leren. Dat is 

aangetoond na harttransplantaties. De Bijbel is geen wetenschappelijk 

boek, maar heeft wel veel geschreven wat wijst naar ons hart als 

gevoelscentrum en geheugen. Dat is ook in onze taalschat aantoonbaar 

aanwezig. Neem alleen maar de woorden barmhartigheid, hartroerend, 

hartverscheurend, hartelijk, hartstocht, behartigen, hartvochtig, 

hartverwarmend, etc. 

    

Ons hart beweegt zich aldoor tijdens ons leven en maakt een 

elektromagnetisch veld aan in de vorm van een torus. Positieve emoties 

scheppen sterke regelmatig samengestelde golfpatronen, die te meten zijn 

met een harttuner. Negatieve emoties scheppen onregelmatige 
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golfpatronen. De positieve zorgen ervoor dat onze DNA-spiralen zich 

openen, terwijl negatieve zorgen voor het sluiten ervan. Ons torus-

hartveld dient te resoneren met alle leven. Door vanuit ons hart energie 

op te wekken  laden wij het energieveld rond en in de aarde op. Dat 

gebeurt alleen door positieve emoties als liefde, verwondering, vreugde, 

zachtmoedigheid, barmhartigheid, etc. Dan steunen en voeden wij 

dagelijks de aard-energiebanen, en daarmee het heelal. Volkeren en 

rassen die niet vanuit hun hart leven, die een negatieve levensinstelling 

bezitten van nijd, haat, moord, oorlog, geweld, onrecht, etc., breken de 

aard-energielijnen af.  Dat onze Schepper zorgde voor balans en 

stabiliteit door Zijn volk na hun ongehoorzaamheid zeven straftijden te 

verstrooien over de aardbol is alleen maar toe te juichen. Herstel volgt 

wanneer de tijd daar is dat de negatieve energie totaal verbroken zal 

worden door de Goddelijke energie vanuit het Universum. De 

bewustwording van de blanke Adam-mensen is alsdan niet meer te 

stuiten, zodat alle negatieve verwoestende slavensystemen ontmanteld 

zullen worden. De liefde zal overwinnen, en de liefdeloosheid zal van de 

aarde verwijderd worden. Er zal geen oorlog meer worden gevoerd, en 

alle leed en uitbuiting zal verdwijnen.  

 

Zo vrij als een vlinder 

Met een hart-tuner zijn de emoties van ons hart meetbaar. Er is uit deze 

meet-gegevens te zien of onze gevoelens en gedachten wel of niet goed 

op elkaar zijn afgestemd. In ons hart zetelen onze gevoelens. Zoals we 

zagen verwekt ons hart vanaf het prille begin van ons bestaan een 

elektromagnetisch veld, hetwelk door de harttuner kan worden gemeten 

als ECG. Dan Winter heeft meegeholpen deze harttuner te ontwikkelen. 

Volgens hem worden de geluidsgolven van ons hart omgezet in 

elektromagnetische pulsen die gemeten kunnen worden.  Er ontstaan bij 

de diverse gevoelens speciale patronen. Ook onze hersengolven staan in 

verband met onze hartgolven en zijn onderling met elkaar verbonden. De 

hart- en breingolven hebben een lagere frequentie dan ons DNA, en dat 

verschil wordt door de Gulden Snede overbrugt. Bij liefdevolle emoties 

ontstaat een waterval effect aan Fibonaccireeks gerelateerde 

harmonischen, die de energie van hart en brein met elkaar verbinden aan 

ons DNA in de vorm van blauwachtig licht. Het blijkt dus dat emotie ook 

energie is. Emotie komt van motion, dat is beweging.  Zoals wij al eerder 
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de tekst aanhaalden waar deze waarheid bevestigd wordt, blijkt dat ons 

hart centraal staat.    Lucas 1:78  Door de innerlijke bewegingen der 

barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit 

de hoogte;  

Blijdschap is dan ook een medicijn, stress maakt ziek. Ons ego 

veroorzaakt stress, want dat is onze innerlijke vechtersbaas.  Ons ego wil 

altijd gelijk hebben, zoekt naar de schuldvraag. Ons ego redeneert (eert 

de rede), en alleen door ons ego los te laten komen wij tot innerlijke rust 

en vrede. Daar waar wij ons ego verliezen, vinden we ons ware zelf terug.  

Dan ontledigen we onszelf, en worden we tegelijk vervuld met het ware  

leven, dus vol en leeg tegelijk, dat is volledig. Onze taalschat heeft dit 

wondere geheim heel mooi geformuleerd. Dan zijn we gezond, heel, 

geheeld en oprecht. Liefde wordt altijd in verband gebracht met ons hart. 

Wetenschappers van de Universiteiten in Californië en Arizona hebben 

vastgesteld dat harten van verliefde paren synchroniseren. Hun hartslag 

en ademhaling gaat gelijktijdig met elkaar op. De één kan van de ander 

op het zelfde moment op die wijze gevoelsmatig beleven wat in de ander 

omgaat. Er treedt een innerlijke verbinding op tot eenheid. 

 

http://niburu.tv/forum/showthread.php?tid=4282 

 

Geometrie in tempels, kathedralen en kerken 

Mensen hebben alle eeuwen door voor hun goden woningen gebouwd, 

en nog wel hele kunstige en schone woningen ook. Er is heel wat tijd, 

geld, arbeid, kennis en energie gestoken in dit soort bouwwerken voor de 

goden. Ook Israel ontkwam niet aan deze invloed om een tempel te 

bouwen.  Of het allemaal zo nodig de wil van God was om een tempel 

voor Hem te bouwen is maar de vraag.  

  

Handelingen 7:48   Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met 

handen gemaakt; gelijk de profeet zegt: 

49  De hemel is Mij een troon, en de aarde een voetbank Mijner voeten. 

Hoedanig huis zult gij Mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats 

Mijner ruste? 50  Heeft niet Mijn hand al deze dingen gemaakt? 
Handelingen 17:24  De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; 

Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met 

handen gemaakt; 
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Het gaat God om ons hart ter woning, niet om stenen gebouwen, hoe 

schitterend deze ook moge zijn.  

  
.Spreuken 23:26  Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen 

bewaren.Deuteronomium 6:6  En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen 

in uw hart zijn 

 

Kunstmatige intelligentie 

 
In computers wordt silicium en koolstof met elkaar verbonden. Dit zijn 

organische structuren die zich vermengen, waardoor kunstmatige 

intelligentie ontstaat. Silicium (zand) zorgt ervoor dat koolstof zich een 

stuk sneller kan bewegen, en daar maken wij in computers gretig 

gebruik van. Door de computer en internet is het leven op een totaal 

ander niveau komen te staan. Wij zijn als mensheid een totaal nieuwe 

weg ingeslagen, door een wereldwijd kunstmatig ‘hersenstelsel’ te 

fabriceren. Zoekmachines zijn in staat om ons supersnel van alle 

informatie die we maar willen opzoeken in één kant en klaar pakket aan 

te bieden in een mum van tijd. Wij zijn momenteel wereldburgers 

geworden die alle vergaarde kennis over allerlei onderwerpen kunnen 

opvragen en inzien.  Via internet kunnen wij wereldwijd communiceren 

met elkaar en met beelden laten zien waarover we het hebben. 

Dat JHWH een geheel ander en doeltreffender systeem heeft via 

elektromagnetische velden (grids) die in en rond de aarde zich bevinden 

in vijfhoekige vormen, is wel bekend dat het gereed is en operationeel, 

maar waar nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Dat is geen 

kunstmatige intelligentie op basis van materiele stoffen, maar een 

hersteld communicatie systeem met JHWH, met het bovennatuurlijke, 

zoals Adam dat in de Hof van Eden bezat, maar verloor.    

http://earthacupuncture.info/earth_grid.htm 

De god Baäl was de heer van de oorlog, en wel speciaal de luchtoorlog. 

Baälhazor = heer der forten. Baäl bamoth = heer der hoge plaatsen. Baäl-

zebub =  heer van de vliegende voorwerpen ( o.a. UFO’s). 

Baäl wordt ook satan -dat is tegenstander- genoemd, en ‘prins van de 

lucht’. Hij wordt meer in de lucht aangehaald in het bijbel, dan op aarde.  
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David wijst naar hem in Psalm 89:6. De Nefilim zijn de vervallenen, die 

voortgekomen zijn als kruising van de zonen Gods (o.a. de Anunnaki) en 

vrouwen der mensen.  Zij bezaten luchtvoertuigen, en de plaats van 

landen en vertrek was meestal bij of op een vlakke berg. Het woord 

Yardane wijst naar de Jordaan, die bij de Hermon ontspringt, de plaats 

van landen en vertrek. Die plaats heette eerder Sidonia. De Nefilim 

hielpen de mensen te onderwijzen in de Hermetische kennis.  

Baäl en Babel lijken op elkaar, en wij zien de structuren ervan voor ogen, 

ook geometrisch, maar dan kunstmatig of nagebootst. Baäl, de heer van 

de lucht en vliegende voorwerpen. Kijk eens naar de chemtrails en hun 

geometrische vormen. Is Baäl daarmee bezig oorlog tegen ons te voeren?  

En vervolgens de wereldwijde netwerken via satellieten in de lucht. Zijn 

of behoren zij ook tot Baäl-Babel? 

Je vraag je wel af hoe lang deze luchtoorlogen nog voort zullen duren? 

De ontwikkelingen de laatste 100, of laatste 50 jaar gingen razendsnel. 

De wereld is in een halve eeuw totaal veranderd. Wat moet dat over nog 

50 jaar worden?  Het is de hoogste tijd dat er grote veranderingen komen. 

De tijd dat het Rijk Gods, het herstel van de twaalf stammen Israels, en 

de heerschappij vanuit Zion en Davids troon wordt hersteld.  Wij 

bevinden ons wel in een zeer snel aflopend tijdperk, waarin de worsteling 

om de aarde en de strijd om de geboorterechten van het vrouwenzaad 

plaatsheeft. Het leven heeft een doel.  

 

Antichrist 

Er blijkt volgens sommigen een verbinding te bestaan tussen 

Lucifer/Baäl en de planeet Mars, de oorlogsplaneet. Er zijn meerdere 

antichristen, maar in Daniël 11:36-39 wordt er één beschreven als ‘prins 

van de lucht-krachten’. Dit zou naar Mars kunnen wijzen, naar 

buitenaardsen. Deze antichrist ziet zichzelf als god der burchten 

(alamahozim). Mahoz is een sterkte krachtplaats, zoals Baäl-Hazor. De 

god Mars zou een vechtersbaas zijn en groot stedenbouwer. De naam 

Mars komt van mavor, dat is rebel. Op de planeet Mars bevonden zich 

sterkte burchten, waarvan men vandaag de dag de restanten kan zien via 

Mars-foto’s. Volgens Richard Hoagland is Cydonia op Mars een gebouw 

in de vorm van een gezicht. Voordat Adam zou geschapen zijn, zouden 

sommige wezens ons zonnestelsel hebben bewoond. Zij rebelleerden en 

werden door de planeet Parent-Planetto verstrooid door steniging. 
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Steniging was in de oudheid een uitvoering van straf bij overtredingen. 

Planeten werden soms gestenigd door middel van ruimtepuin, wat men 

als een straf van God zag.  Wij lezen ook in de bijbel dat JHWH stenen 

uit de hemel liet vallen op vijanden. Dat kunnen wij in de eindtijd 

opnieuw verwachten. Onlangs viel er in Rusland wat van dit soort 

ruimtepuin, wat behoorlijke schade aanrichtte. Men kende op Mars reeds 

de geometrie, daar er verschillende geometrische patronen op Mars zijn 

waargenomen. 

http://mars-earth.com/cydonia_eygpt/ 
 
http://andrewstehlik.blogspot.nl/2012/03/how-many-gods-made-up-god.html 

 

Geometrie van het leven 

Zoals wij gezien hebben in deze -en ook in andere brochures waarin wij 

geometrie bespraken- is geometrie van levensbelang en beheerst het het 

gehele leven, zowel op aarde als buiten de aarde.  Sommigen wijzen zelfs 

naar de geometrie als zijnde het kosmische hart, een hart dat alleen 

bestaat uit en voor liefde. De werking van dit hart zou er spiraalvormig 

uitzien, zoals op de afbeelding is te zien. Het gaat om energie-opwekking, 

zoals dit vanuit ons hart, en ook vanuit het kosmische hart, plaatsheeft in 

de vorm van een torus.  

Het leven is veelomvattend, en wij zien slechts uitersten ervan. Hetgeen 

ons het leven wil geven aan verrijking en verlichting, dus bewustzijn, 

doet het via drie rasters, die geometrische vormen bezitten. Het eerste 

raster is verbonden met de oudste inheemse volkeren zoals de 

Aboriginals. Het tweede raster is gebaseerd op de driehoek, waardoor wij 

op aarde bewustzijn ontvangen. Het derde raster is het eenheidsraster dat 

gebaseerd is op de pentakubus (dodecaëder). Dit raster zorgt voor hoger 

bewustzijn, verlichting van ons derde oog.  Dit eenheidsraster omspant 

ook de hele aarde als een net-werk, zodat het vrouwelijk bewustzijn kan 

ontwaken, daar anders de wereld ten onder zou gaan vanwege 

ondervoeding, ondervoed bewustzijn. Daardoor zouden wij denken dat 

hemel, hel en universum zich buiten ons bevinden. Dat willen de religies 

en politieke systemen wel zo houden. Maar ontwaking laat zien dat de 

hemel en de hel, en het grote universum in ons hart zitten. De hemel is 

het positieve, de liefde. De hel is ons oude zelfgerichte ego. Het 
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universum is de innerlijke werkelijkheid. De uiterlijke werkelijkheid is 

slechts een hologram. 

In deze brochure is een poging gedaan een tip van de sluier op te lichten. 

Voor wie veel hiervan nieuw in de oren klinkt, hij onderzoeke zelf 

hetgeen besproken is, en bedenke daarbij wat op de achterzijde van de 

omslag geschreven staat. 

Wij daarentegen klemmen ons vast aan de belofte van JHWH, dat Hij ons 

een vernieuwde aarde zal geven, zie Psalm 37 en Jesaja 66, die elke dag 

weer één dag naderbij gekomen is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


