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Inleiding

Wanneer de zon opkomt kleurt deze oranje. Niet alleen kleurt de

opkomende zon oranje, maar ook de ondergaande zon kleurt oranje. De dag

begint dus met oranje, én ze eindigt met oranje. Een zonnekoning moet dan

ook oranje zijn. Zal Willem Alexander de nieuwe en of laatste

zonnekoning zijn, waarna de oranje-zon zal onder gaan?  Willem

Alexander is de ‘water manager’, de waterkoning, geboren op 27 april/

Hij wordt de 888 prins van Sevilla genoemd, en is de 222-prins, zie onze

brochure 222.  Het lijkt erop dat wij momenteel te maken hebben met de

laatste klokfase, de namiddag, waarna de zon oranje zal onder gaan.

Wanneer wij de uren van de namiddag optellen krijgen wij

13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24 = 222.

Wanneer wij de morgen-uren optellen krijgen wij als som 78. 

Wanneer wij van 222 er 78 aftrekken ontstaat het getal 144, en als wij 222

plus 78 nemen, krijgen wij het getal 300. Kijk maar eens op internet wat de

illuminati voor een comité 300 hebben!

De oude WTC-torens (Jakin en Boaz, of Zon en Maan) hadden elk 110

verdiepingen, dus 220 plus 2 begane vloeren = 222. Deze gebouwen

moesten wijken volgens het illuminati-plan voor de nieuwe Vrijheidstoren

(Freedomtower), wat een symbool is van de Saturnus-plasmazuil. Zie

brochure 646. Wij zullen eens nagaan in deze studie wat getallen voor de

illuminati en voor het blauwe bloed te betekenen hebben.

             

Getallen

De oude Romeinse kalender bevatte 355 dagen, dat is CCCLV in Romeinse

cijfers.  De Maya-kalender eindigde op 21-12-2012, dat was de 355e dag

van het Gregoriaanse jaar.  De vingers van de vroegere Amerikaanse

president Abraham Lincoln geven het getal 355 aan.  Opgeteld is het

3+5+5 = 13, het geluksgetal van de illuminati, zoals te zien op het

Amerikaanse Grootzegel. 

Zie Illuminatimatrix no.29 

Koningin Beatrix trad na 33 jaar af. Het getal 33 wijst naar de hoogste

graad in de vrijmetselarij. Het getal 33 is een heel belangrijk getal voor de

illuminati. In de 3D-wereld is vooral het getal 111 heel belangrijk. Het

getal 111 is in de 3D-wereld de spil waar alles omheen draait. Alles is erin

gerelateerd aan het getal 111. 
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Een merkwaardig mathematisch verschijnsel is als volgt:

Vermenigvuldigen wij 

111. 111. 111 met 111. 111. 111 dan is dat 123455678987654321

De 11.11.11.11.11.11.11.11.11 zijn 9 sets van 11. Hier ontdekken wij dus

het speciale getal 9/11 waarop de illuminati de WTC-torens in elkaar lieten

ploffen op geheimzinnige wijze. 

Wanneer wij 1+2+3+4+5+6+7+8+9+8+7+6+5+4+3+2+1 optellen is dat 81,

of 9x9.  Alles in de driedimensionale wereld blijkt gebaseerd te zijn op het

getal 111, of simpelweg op het getal 1.  Het getal 1 staat in relatie met het

getal 9, het getal van onze neergang, en het getal 11 wijst naar de dood. 

De getallen 1, 9 en 11 zijn getallen uit het gedachtenproces, waaruit alle

zichtbare dingen zijn ontstaan, wat in

werkelijkheid een illusie-wereld is,

aangezien de atomen voor het grootste

gedeelte leeg zijn. Deze illusie-wereld

berust op angst, vrees, pijn en dood.  In

die illusionaire gedachtewereld

ontstond de godheid die uit drie

personen zou bestaan, als 1 1 1, een

triniteit én toch één. Een vadergod El

(elektron, elektra), en een moedergod 1

(Isis - positron), en een zoongod

Horus, zon of horizon (neutron).  

Van 9/11 of 11 september tot einde van

het jaar geeft dat nog 111 dagen.

Vanaf 31 december tot 20 april is

eveneens 111 dagen. Het getal 11 wijst

naar de vadergod (Osiris) die paart met

de moedergodin (Isis), waaruit de

zoongod (Horus) voortkomt. De

geboorte van de zoongod vindt 121

dagen plaats voor 20 april. Van 25

december tot 20 april is 121 dagen, dat

is 11 x 11 = 121.  De datums 20 april

en 11 september zijn symbolische

datums voor de geboorte en regeneratie
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van de zon, de zongod of zoongod. Daarbij gaat het om de astronomische

oneindige cyclus van dood en leven. Van 20 april tot 20 augustus is ook

121 dagen. De 20e augustus is 2/3e van het jaar.  Op de website

www.illuminatimatrix.wordpress.com/

is daar meer over te vinden, op p.71.

12 uren zijn er in de dag en 12 uren in de nacht. Wanneer wij 12

vermenigvuldigen met 5,5 = 66, en 12 x 55,5 = 666, en 12 x 555,5 = 666,6.

De som van 1 - 11 = 66. 1+2+3+4+5+6+7+8+10+11 = 66.

Een dobbelsteen heeft

1+2+3+4+5+6 ogen,

dat is opgeteld 21. 

Het getal 66 is gelijk

aan 2 dobbelstenen

waarvan de 6 ogen

boven liggen. De som

van de hoogte van de

twee WTC-torens was

6660 feet.

De WTC-courtyard is

het centrum van een

bol, waaromheen een

spiraal ligt met 33

tafels, 9 plantenbakken

en 3 piramiden. Na

9 / 1 1  i s  d e  b o l

verplaatst naar Battery

Park wat 33.333 inches

verderop ligt.  De 2

t r i d e n t e n  i n  d e

gedenkhal vormen het

g e t a l  3 3 .  D e

Freedomtower staat op de breedtegraad 40.713 graden en lengtegraad

74.013 graden. Wanneer wij van 74.013 er 40.713 afhalen, krijgen wij

33.300 graden.

33.3333333 x de Grote Jaarcirkel 25.920 = 864000.  Eenderde van de

precessiecirkel is 8640 jaren. 25.920 : 3 = 8640. De Freedomtower moet in
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2013 klaar zijn. De 33e graad van de Schotse vrijmetselarij heeft een 9-

punt ster, Ordo Ab Chao.  Viermaal de T vormt een kruis, wat wijst naar

het vierkant maken van de cirkel.   

                                                                        

De Waterkoning

Willem Alexander, Maxima en Beatrix hebben op 11-04-2013 in Utrecht

het concert in de Domkerk bijgewoond ter viering van de 300 jaar vrede

van Utrecht. In de naam Utrecht gaat het om een trajectum, een traject, een

looproute die het begin vormt van een nieuwe tijd, een wedergeboorte voor
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de Nieuwe Wereld Orde der illuminati.  Willem Alexander moest deze

route noodzakelijkerwijs lopen als

ritueel om de astrologie te vervullen en

zijn naam eer aan te doen. Tevens

ontvangt hij daardoor de energie van de

watergod Neptunus. Naar het schijnt is

voor de Annunaki’s de bloedlijn van

Willen Alexander in overeenstemming

met Neptunus, zodat hij de kracht

ontvangt om grote veranderingen door

te voeren op het gebied van water. In de

Domkerk te Utrecht is de symboliek

van astrologie aanwezig, nl.  in de grote

pilaren waarom spiralen aangebracht

zijn die omhoog voeren, die de aarde

met de hemel verbinden.

Willem Alexander is geboren in Utrecht

op 27-04-1967 om 19 uur 57m. Water is zijn passie. Neptunus is de zoon

van Saturnus en broer van Jupiter en Pluto, en is de god van de zee. Een

echte Romeinse god schijnt hij nooit te zijn geweest. 

De Griekse watergod is Nereus, en diens dochter is Nerada. De

waterinstallatie te Epe is naar haar vernoemd. De watergod der Azteken

heet Tlaloc. Er zijn meerdere watergoden, o.a. Ez, Poseidon, Arausio, etc. 

Eindelijk openheid: Bastaarden op de Nederlandse Troon (citaat)

oktober 26, 2012 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd

ontwikkelingen 

BASTAARDEN OP DE TROON (1890 – HEDEN)

GEERTRUIDA FOK  EN DE ROMANOV BLOEDLIJN

Voor eens en voor altijd maken wij een einde aan het fabeltje van het “Huis

van Oranje-Nassau” en hun onrechtmatig toegeëigende erfrecht voor het

per definitie leveren van het Nederlandse staatshoofd, regeringshoofd,

voorzitter Raad van State, gepaard gaande met belastingvrijstelling en

talloze andere privileges. Een ongekozen staatshoofd, die naar verluid wel

eens last heeft van haar “Russische temperament” en de kunstzinnigheid

van de Romanovs heeft geërfd…….
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Leest u dan eerst het verhaal van het 7-jarige meisje, dat volgens plan dood

had moeten zijn, doch in plaats daarvan een licht heeft laten schijnen op de

ware, frauduleuze aard van Emma en Wilhelmina die “de monarchie”

hebben gered – maar tegen welke prijs?

Kapitaal en bloedlijnen

Het navolgende artikel is gebaseerd op een aantal

ingezonden stukken en gegevens uit diverse bronnen,

alsmede een interpretatie aan de hand van historische

feiten en reconstructies, voorzover onvoldoende

vastgelegd. Als het gaat om de traceerbaarheid van

kapitaal en bloedlijnen, moet er bijzonder veel

onderzoek worden verricht om enigszins een

betrouwbaar beeld te krijgen van de werkelijkheid.

Omdat de geschiedschrijving wordt uitgevoerd door de

heersende macht, is er alles aan gedaan om de geschiedenis een draai ten

voordele van diezelfde machten te geven. Dat daarmee hele generaties

volstrekt op het verkeerde been zijn en worden gezet, mag daarom

duidelijk zijn. Vooral de combinatie van kapitaal en bloedlijn is doorgaans

ondoordringbaar en onvolledig.

Herstel de Republiek wil het vestigen van een volkssoevereine republiek

bewerkstelligen. Een republiek volgens de principes van burgerbestuur.

Om dat doel mede te bereiken dient de geschiedenis in de juiste context te

worden geplaatst en moeten onconventionele bronnen leiden tot nieuwe

inzichten. De basis van een vrije democratische republiek is

volkssoevereiniteit en daartoe moet de zittende macht het veld ruimen. Een

belangrijk element is het vermeende koningshuis, doch zelden of nooit

heeft een familie-dynastie zonder bloedvergieten de troon opgegeven. Wij

hebben aangetoond dat er gerede twijfels zijn omtrent de legitimiteit van

het “huis van oranje”, omdat niet is en wordt voldaan aan de

grondwettelijke vereisten op basis waarvan in 1848 de familie Van

Oranje-Nassau rechten op de troon kan doen laten gelden. Het huidige

staatshoofd dient in rechte lijn af te stammen van koning Willem I. Niet

slechts in de zin van wettige erkenning maar eerst en vooral volgens de

bloedlijn. Koning Willem II is gehuwd met Anna Paulowna van Rusland,

de dochter van tsaar Paul I, uit het oude Romanov geslacht. De Romanov



7                      Blauw Bloed en Oranje                     no. 698

bloedlijn zal een belangrijke maar niet de enige bepalende factor blijken te

zijn voor de opvolgingslijn van het Nederlandse koningshuis.

Een belangrijk juridisch facet in de opvolgingskwestie rond het

Nederlandse koningshuis,  is  de rechtmatigheid van de

grondwetsveranderingen van na 1848. Ten tijde van een geboorte van een

troonopvolger geldt de alsdan vigerende grondwet. Koning Willem III was

een Romanov, maar stamde niet af van Willem van Oranje, noch van

Stadhouder Willem IV, de Friese tak die de rol van de nakomelingen van

Willem van Oranje heeft overgenomen. Maar grondwettelijk moest koning

Willem III afstammen van koning Willem I, hetgeen kan worden

gecontroleerd door een eenvoudige botboring bij de stoffelijk overschotten

van de beide koningen die in de grafkelder van Delft zijn bijgezet.

Uiteraard is de wettige erkenning van nakomelingen een noodzakelijke

formaliteit, maar leidend is de afstamming in rechte lijn van koning

Willem I, omdat het in 1848 nu eenmaal grondwettelijk zo is geregeld, zij

het verre van democratisch. De burgers hebben geen invloed kunnen

uitoefenen op de keuze van het staatshoofd, dit is genoegzaam bekend en in

voldoende mate toegelicht op deze website. De wet vereist dat de eerste

voorwaarde voor troonsopvolging waaraan moet worden voldaan, is het in

rechte mannelijke lijn afstammen van koning Willem I. Alle andere

voorwaarden zijn ondergeschikt en juridisch niet houdbaar ten opzichte van

die eerste voorwaarde. Omdat de koning in dit land alle wetten moet

meetekenen om de geldigheid te bekrachtigen, dient de handtekening van

de koning als volstrekt legitiem geboekstaafd te worden. Indien dit niet het

geval is, is alle wetgeving nietig.

Omkering van bewijslast.

Het rechtvaardigen van de legitimiteit van de koning moet worden gestoeld

op de onweerlegbare bewijsvoering, dat de koning het wettige Nederlandse

staatshoofd is. Dit bewijs is nog nooit geleverd. Bij gebreke van dit

onweerlegbare bewijs, wordt veelal door ’s konings vertegenwoordigers,

zoals de vice-voorzitter van de Raad van State of de minister-president

aangevoerd, dat er niets bewezen behoeft te worden, zolang het tegendeel

niet is bewezen. Dit is een onterechte omkering van de bewijslast en moet

als niet serieus worden beschouwd. De koning “wil iets van de burger”, hij

wil een belastingvrije uitkering, emolumenten en verregaande speciale

8                      Blauw Bloed en Oranje                     no. 698

privileges met een totaalwaarde van meer dan i 280 miljoen op jaarbasis.

Ook wil hij zijn uitgebreide familie laten meeprofiteren en neemt het recht

deze familieleden te voorzien van een bezigheid gefinancierd met

belastinggeld of internationele algemene middelen. Het is niet in het minst

een normale procedure, dat hij daartoe in de eerste plaats een bewijs van

afkomst (geboortebewijs) dient te overleggen, zijn geloofsbrieven en een

positieve uitslag antecedentenonderzoek te leveren. Op basis daarvan wordt

al of niet besloten of  het erfrecht legitiem kan worden uitgeoefend naar de

strekking van de op dat moment geldende grondwet.

Het huis Van Oranje-Nassau heeft dus een groot probleem, zolang die

bewijzen niet kunnen worden geleverd. De vraag is niet zo zeer of men die

bewijzen al of wenst te leveren, maar of men überhaupt in staat zal zijn die

ooit nog te kúnnen leveren.

De geschiedenis in de juiste context

In 1917 heeft de Russische tsaar Nicolaas afstand gedaan van de troon en

heeft zich met zijn familie door de bolsjewieken op laten sluiten in

Jekaterinenburg. Het einde van de eeuwenlange Romanov-heerschappij

was daarmee een feit geworden. Omdat de communistische bolsjewieken

bij lange na de controle over het gehele rijk nog niet hadden

bewerkstelligd, was  en bleef de tsaar en zijn eventuele rechtmatige

opvolger een potentieel gevaar. De Rode Russen vochten nog steeds tegen

de Witten, die dreigden in 1918 de tsaar uit zijn gevangenschap te

bevrijden, met alle gevolgen van dien. Vanuit New York, waar de
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financiers van de Rode Revolutie waren gevestigd, kwam Via Sverdlovsk

de order voor Lenin om de tsaar met zijn gehele familie te liquideren,

voordat de Witte Russen hem zouden ontzetten en wederom aan de macht

zouden helpen. In de nacht van 16 op 17 juli 1918 zijn tsaar Nicolaas en

zijn vrouw Alexandra, hun vier dochters en hun enige zoontje door een

executie-peloton van de bolsjeviek  Jakov Joerovski doodgeschoten. In de

haast werden de stoffelijke resten in een oude mijn gedumpt. In 1991, na

het einde van het communistische Soviet tijdperk, durfde men het aan de

beenderen voor nader onderzoek naar een laboratorium over te brengen,

alwaar men de ontdekking deed, dat er twee lichamen van de familie

ontbraken. Dat van de zoon van Nicolaas en dat van prinses Anastasia. Bij

de DNA-onderzoeken werd het genetisch materiaal van de tsaar vergeleken

met dat van zijn broer, die in St.-Petersburg begraven ligt. Verder werd het

DNA uit de botten van tsarina naast dat van de Britse prins Philip, een

achterneef van haar, gelegd.

Anastasia?

Na de Tweede Wereldoorlog dook er in Amerika een vrouw op, die

beweerde Anastasia te zijn en aan de rituele executie had weten te

ontkomen. Zij bezat inderdaad enkele kenmerken die de Romanovs ook

hadden, zoals een bepaalde voetafwijking, die we kennen onder de

medische term  “Syndactylie” een vergroeing van de tenen. Syndactylie is

een aangeboren afwijking, waarbij twee of meer vingers of tenen aan elkaar

vast zitten. Syndactylie ontstaat tijdens de ontwikkeling van de baby in de
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baarmoeder. Normaal gesproken scheiden de vingers van elkaar rond de

zesde tot achtste week in

de zwangerschap. Ook bij

de tenen is dat zo. Bij

syndactylie scheiden

v i n g e r s  e n  t e n e n

onvolledig. Meestal is

alleen de huid geheel of

gedeeltelijk vergroeid.

Heel soms is ook het bot

vergroeid. De oorzaak

kan een verandering in

het erfelijk materiaal zijn.

Meestal is syndactylie een op zichzelf staande aandoening. Maar in

zeldzame gevallen is syndactylie onderdeel van een andere aandoening,

bijvoorbeeld het Apert syndroom of de Poland anomalie.

Josef Stalin had die afwijking ook, maar dat maakt hem daarmee nog niet

verwant aan de Romanovs. Echter iemand die claimt verwant met de

Romanovs te zijn, zal die voetafwijking ten bewijze moeten aanvoeren.

Alleen de voetafwijking is ook niet voldoende, DNA-analyse zal definitief

uitsluitsel moeten geven. Na de dood van de vermeende Anastasia is via

DNA-analyse vastgesteld, dat zij niet verwant is geweest met de

Romanovs. Maar ook bij deze DNA-analyse zijn weer vraagtekens

geplaatst, omdat er een

monster is getrokken

van een residu van een

operatie die zij jaren

daarvoor heeft moeten

o n d e r g a a n .  G e e n

onweerlegbaar bewijs,

dat het DNA-materiaal

van de vermeende

A n a s t a s i a  b e t r o f .

D o o r d a t  z i j  i s

gecremeerd is de kans
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Obama dezelfde kin als Elizabeth

op een DNA-onderzoek via een botboring volstrekt verkeken en blijven de

onzekerheden bestaan.
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Charles II Eén echte en een onechte zoon
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Charles en Dracula uit Roemenië 

http://www.intmensorg.info/hermajesty4.ht

Blauw Bloed

De leiders van de oude wereldrijken hielden er incestueuze praktijken op

na. De farao’s trouwden met hun zusters. Wat betekent dat voor DNA?

Wetenschappers hebben vastgesteld dat ons DNA werkt als een harde

schijf in een computer. Ons DNA kan allerhande informatie opslaan. De

koninklijke families -de blauw-bloedmythe- hebben hun DNA-code via

inteelt vastgelegd. Diep in ons geheugen zijn geheugen-banken aanwezig.

Onze hersenen functioneren op verschillende niveaus van bewustzijn.

Sommige niveaus zijn nog dierlijk, wat blijkt uit het menselijk gedrag, en

ook uit ons uiterlijk.  David Icke heeft hier onderzoek naar gedaan en

kwam tot de ontdekking dat de koninklijke bloedlijnen en die van veel

illuminati dikwijls een brede lach vertonen, die gepaard gaat met een starre

koude oog-uitstraling. Hun ogen bewegen zich niet synchroon met hun

brede lach. 

H e t  m e n s e l i j k  l i c h a a m

funktioneert als een computer en

het DNA als een harde schijf,

waarop  al le  data ’s  z i j n

opgeslagen. Via een virus kan de

harde schrijf totaal geruineerd

worden. Wanneer wij in ons

DNA info krijgen via mind-

control van de illuminati, wordt

er een soort werkelijkheid voor

ons geschapen die niet echt is.

Men kan de moderne techniek tegen ons gebruiken, vandaar dat wij heel

voorzichtig dienen te zijn. Men kweekt zelfs dier-mensen, zoals die er

vroeger ook zijn geweest, die genetische missers hebben. Wij vinden dat in

sommigen joodse families terug als ziekten, o.a. Tay Sachs, Niman Pieck,

etc.   Het is bekend dat in veel blauwbloed-lijnen psychoten, narcisten, etc.

voorkomen, die ons willen gebruiken om hun eigen voortbestaan veilig te

stellen. 

Binnen aminozuren kunnen deeltjes voorkomen die men pigmenten noemt,

o.a. hemoglobine. Wanneer zo’n deeltje oxideert -dus een verbinding

14                      Blauw Bloed en Oranje                     no. 698

aangaat met zuurstof- zal het pigment gaan kleuren, afhankelijk van het

type. Hemoglobine in ons bloed gaat kleuren bij opname van zuurstof

vanuit onze longen, wat nadien door heel ons

lichaam wordt getransporteerd. Dat ons bloed

normaliter rood kleurt is vanwege de ijzer-

atomen. Van blauw bloed kan echter geen

sprake zijn, aangezien dat op een fabel en satire

berust.  Alle zoogdieren -ook de mensen-

hebben rood bloed. Slechts weekdieren hebben

een blauwkleurig pigment, wat door de

aanwezige koper-atomen wordt veroorzaakt.

Een voorname kleur in de geschiedenis van de

mens is gebromeerd indigo, of te wel purper.

De priesters uit de slangenculten gebruikten

deze kleur van inkt om ermee te schrijven.

Latere priesters droegen graag purperen

mantels. De purperkleur werd uit een zeeslak

bereid (Murax brandaris). De oorspronkelijke Kanaänieten waren bereiders

van verven van purper. In de Rooms Katholieke kerk mochten alleen

priesters zich in purper kleden. In sommige geschriften stond dat Maria

Magdalena ook in purper gekleed was. De kerk wilde al deze geschriften

vernietigen, wat niet lukte. Daarop besloot de curie der kerk dat ook hoeren

zich in purper mochten kleden. Merkwaardig dat men Maria als moeder

Gods tot mede-middelares heeft benoemd. De blauw-bloed-lijnen zouden

ook aan kannibalisme deelnemen. Mensenvlees schijnt heel lekker te

smaken. Een nieuw boek dat over medisch kannibalisme gaat, beschrijft

deze handels wijze. Het is bekend dat aan het einde van de 18e eeuw leden

van de Britse vorstenhuizen delen van het menselijk lichaam aten in hun

overvloedige banketten en rijke maaltijden. Koningin Mary II en haar oom

koning Charles II namen op hun sterfbedden aftreksel van een menselijke

schedel, aldus dr. R. Sagg van de universiteit van Durham. Men dronk

drank die bereid was van menselijke lichaamsdelen. Men at vet, vlees,

been, bloed en hersenen van mensen.  Zowel in Amerika als in Europa

vond kannibalisme onder de elite op grote schaal plaats. Charles I maakte

zijn eigen lichaamsmedicijn, en Charles II, Francis I, Elisabeth I, John
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De executie van Charles I, en links zien we mensen het bloed

opvangen uit zijn schedel

Banister, Elisabeth Gray, Thomas Wills, Koning Willem III en Mary

maakten hiervan gebruik.  Medisch kannibalisme was een middeleeuwse

therapie. In die tijd werden lichaamsdelen gestolen uit nog verse graven. Er

bestond een grote handel in menselijke schedels. Op de zwarte markt

bestond een levendige handel in menselijke lichaamsdelen. Een schilderij

uit 1649 waarop de executie van Charles I plaatsvond laat zien dat het volk

begeerlijk wacht op het

bloed van deze vorst,

wat men letterlijk

opdronk.  Dat bloed zou

helende eigenschappen

b e z i t t e n .  H e t

s p r e e k w o o r d  v a n

iemands bloed drinken,

komt hiervandaan.

Bloed werd gezien als

een medicijn tegen

epilepsie.  Ook zijn de

b l a u w b l o e d l i j n e n

verslaafd aan ormus,

het witgoudpoeder, is om hun bloed op peil te houden. Zij stammen af van

de Annunaki’s, de Sumeriers en Nefilims, en hun DNA kan niet in stand

gehouden worden zonder ormus (manna). Onze aarde bevat behoorlijk wat

goud, en dat roven deze lieden dan ook van ons via hun goudhandel. 

De Britisch Israelvisie gaat ervan uit dat de Europese vorstenhuizen van

koning David afstammen. Biologisch is deze visie onhoudbaar. Neem het

Britse vorstenhuis, waar prins Philip een Griek is. De bloedlijn loopt via de

man, en daarom zou Philip van David af dienen te stammen. Ook in ons

land zou prins Claus en Bernhard van David dienen af te stammen. In

werkelijkheid zijn de Oranjes geen echte Oranjes meer. 

lees het boek van Robin de Ruiter: De 13 satanische bloedlijnen.      

http://www.redicecreations.com/radio/2008/01jan/RICR-080131-SUB.html

http://unitednationsoffilm.com/sacrificial-queens-fascist-dictators-a-black-

pope-and-pedophile-knights/
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DNA

DNA kan door energetische processen worden gewijzigd, aldus dr. P.

Garaiev.  Hij was in staat om het embryo van een kikker om te vormen tot

een embryo van een salamander. Hij richtte een laserstraal op het embryo

van een salamander en daarna richtte hij de laserstraal op het embryo van

een kikker.  Het DNA-profiel werd hierdoor van een deeltje (molecule)

omgevormd tot een golf (lichtstraal), om vervolgens door de sterke energie

van de later overgebracht te worden. 

De sferen van onze Schepper vanuit de Galaxie bevatten het profiel om alle

DNA op onze planeet om te vormen, met

tevens de daartoe vereiste enegie-middelen. Dit

nu staat ons binnenkort te wachten, wanneer

wij als aarde een nieuw tijdperk ingaan. Ons

bewustzijn zal alsdan volkomen worden

gewijzigd. Echter, niet alle DNA komt

hiervoor in aanmerking. JHWH zal Zijn Geest

uitgieten over alle vlees (Adamieten), waarin

de anderen niet zullen/kunnen delen vanwege

afwijkend DNA. Het gaat om bewustwording

en eenwording in  een  s taat  van

onvoorwaardelijke liefde en heelheid. 

Wanneer men het DNA van één persoon uit

een familie kent, heeft men de info van de hele familie in bezit. DNA heeft

frequenties die uitgezonden worden. Elk levend wezen zendt signalen uit

en ontvangt signalen.  Het DNA van elk levend wezen heeft een uniek

frequentie-signaal. Dat kan wel via computers gemanipuleerd worden.

DNA kan beschadigd worden o.a. door blootstelling aan

elektromagnetische radio frequenties, zoals mobile telefoons.  DNA slaat

de chemische moleculaire instructies voor de cel-reproductie op. DNA is

een blauwdruk voor de reproductie van eiwitten die in de cellen van

organismen worden gevormd. Voor deze reproductie wordt slechts 5% van

het DNA gebruikt. De overige 95% is junk-DNA. Ons DNA zou volgens

Russische onderzoekers de oorsprong van de taal zijn. 

Men heeft laserlicht langs een DNA-helix in een reageerbuisje laten gaan,

en het DNA erna uit verwijderd. Het laserlicht blees er echter spiralen
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maken, wat men het DNA-fantoomeffect noemt. Menselijke emoties

kunnen het DNA herprogrammeren. Het bovenaanzicht van DNA heeft de

vorm van een dodekaëder, een pentagon. Door middel van 10 phi-spiralen

wordt de dodekaëder gevormd. 

Niet alleen emoties voeden ons DNA, ook voedsel. De mens is wat hij eet.

Voedsel heeft ten doel om kortgolvend blauwlicht te scheppen en daarmee

ons DNA te voeden.  Planten kunnen zelf dit licht direct via fotosynthese

omzetten. Wij mensen en dieren krijgen dit licht slechts indirect in ons

door planten als voedsel te eten. Via deze omweg ontstaan er verliezen.

Onze cel-replicatie heeft echter wel hoog coherent ultraviolet laserlicht

nodig in ons DNA om goed te kunnen functioneren. Vandaar de

voedselvoorschriften in Genesis 1 en 2, al het zaadzaaiende en

vruchtdragende, en niet het verstekkende.  

Rosalind Franklin maakte een röntgenfoto van ons DNA, zie:

www.pbs.org/wgbh/nova/photo51/ daarna klikken op: anatomy photo 51.

http://www.sdsc.edu/ScienceWomen/franklin.html

Op de foto is duidelijk te zien dat

het gaat om de ruit, de spiraal en de

gulden snede. De ruit is een deel

van het pentagram, met hoeken van

36, 72 en 108 graden.  Het DNA is

op de Gulden Snede gebaseerd,

zoals deze ook 22 maal in het

pentagram aanwezig is. Het DNA-

molecuul is gerelateerd aan de

Fibonaccireeks, nl. 21 angstrom breed en 34 angstrom lang voor elke volle

cyclus van de dubbele helix-spiraal. Van bovenaf gezien bezit het DNA de

vorm van twee pentagons, die ten opzichte van elkaar 36 graden zijn

verschoven. Ze vormen dan een 10-punt, of Decagon.  In de vijfpuntster is

tevens de beroemde driehoek uit de stelling van Pythagoras aanwezig, nl a2

+ b2 = c2 . Deze driehoek bevindt zich in het midden van het pentagram.

De punt(en) van de vijfpuntster noemt men wel de ‘Gouden Driehoek’,

waarin de Fibonaccireeks zit. 
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Koning Willem Alexander

Ongeveer 6,6 miljoen tv-kijkers waren dinsdagmiddag 29-04-2013 getuige

van het moment dat koning Willem-Alexander de eed aflegde in De

Nieuwe Kerk.  De 6,6 miljoen kijkers vormden de piek in de 14 uur

durende marathonuitzending van de NOS. Die werd gemiddeld door 4,1

miljoen mensen gevolgd.

http://martinvrijland.wordpress.com/2013/05/01/maxima-de-koningin-die-

ons-stuurt-richting-nwo/

Máxima von Amsberg – Zorreguieta (1971) en haar echtgenoot

Willem-Alexander von Amsberg (1967) stammen beiden af van Pieter

Halbach (1634 – 1686), een landheer uit het Duitse plaatsje Kradenholl (zie

hier). Beiden kunnen dus waarheidsgetrouw uit volle borst zingen dat ze

van ‘Duitsen bloede’ zijn. Beiden komen uit families die niets moeten

hebben van echte inspraak door het volk.

De Staat der Nederlanden –

overbevolkt met onwetenden –

meent nu prins “een beetje dom”

als staatshoofd te hebben. Wie

echter goed heeft opgelet, ziet dat

Beatrix gisteren (na precies 33 jaar)

haar macht niet zozeer heeft

o v e r g e d r a g e n  a a n

Willem-Alexander, maar vooral

aan haar schoondochter. Het

sprookje van gister was een grote

romantische leugen.

Daarbij komt nog eens dat geen van de Oranjes écht Van Oranje is. Met het

kinderloos overlijden van Willem III (1702) is het huis van Oranje-Nassau

opgehouden te bestaan. De erfopvolging is overgegaan op de volle neef

Frederik III (Frederik I Koning in Pruisen) en diens mannelijke

nakomelingen. Koningin Wilhelmina (de grootmoeder van Beatrix) was het

buitenechtelijk kind van Emma en niet de dochter van Willem III. Haar

biologische vader was S.M.S. de Ranitz een adjudant van Willem III en
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kamerheer van Emma (tenzij DNA onderzoek anders uitwijst). Willem III

was tijdens de conceptie in 1879 te oud en onvruchtbaar door syfilis (zie

hier).

Opvallend dat Maxima, de drie A-princesjes en Beatrix in blauw waren.

Het blauw van Saturnus, en van de nieuwe tijd.

Wij hebben momenteel een Duitse koning, Willem Alexander von

Amsberg, en een Rooms Katholieke Argentijnse koningin Maxima

Zorogieta, en een Argentijnse paus. 

Blauwe maan ??
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Ditmaal geen rode loper, maar een blauwe, met blauwe luifel.
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In totaal 10 F-16-straaljagers, waarvan 7 in de kleur blauw, en 1 in de kleur oranje.

De lemniscaat (liggend cijfer 8) wijst naar de omkeer, zoals in   Ezechiel 21:27 staat
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Hoeveel leeuwen staan er op de kroningsmantel?

En hoeveel kruisjes zitten er op de jurken van de drie AAA-princessen?

Het koningsblauw wijst naar het Blauwe Bloed. 

Koningsblauw  http://www.koningsdag27april.info/

Geplaatst door 2 mei 2013 door admin  

De kleur ‘Royal Blue’ heeft sinds de inhuldiging van Willem-Alexander

een nieuwe betekenis gekregen. Koninklijk blauw ofwel Koningsblauw

staat voortaan synoniem voor de prachtige jurk van Máxima.

Koningsblauw voert de boventoon tijdens de inhudiging op 30 april in de

Nieuwe Kerk. De Nederlandse ontwerper Jan Taminiau heeft de jurk en

cape van koningin Máxima in de kleur royal blue ontworpen.

Koningin Máxima droeg een gouden tiara met diamanten en blauwe

saffieren. De tiara is gemaakt in opdracht van koning Willem III, voor zijn

vrouw koningin Emma. Het afneembare midden saffier is een erfstuk van

koningin Anna Paulowna, de echtgenote van Willem II.

Ook Amalia, Alexia en Ariane, de dochters van koning Willem-Alexander

en koningin Máxima, en prinses Beatrix zijn in het blauw gekleed. Koning

Willem-Alexander draagt bij zijn rokkostuum het Ordelint en de borstster

van Ridder Grootkruis in de Militaire Willemsorde en uiteraard de

koningsmantel.
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De X wijst naar het DNA van het

Blauw-Bloed, zoals op bladzij 21 en

22 en op de jurkjes van de prinsessen

is te zien. Denk ook aan het X-

chromosoom.
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Tiara met blauwe edelstenen
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Interieur als Sterrenpoort

Groene Draak, schip van Beatrix, elementen en kleuren
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123 jaren koninginnen, plus 8 jaar Emma regentes
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Atlantis

Drakensteijn lijkt op Atlantis zoals Plato dat zag,

een nul (loo) of zonne-tempel
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http://oranjedna.blogspot.nl/

CItaat:

Prins Hendrik moest slechts dat doen waarvoor hij was ingehuurd, er voor

zorgen dat Wilhelmina kinderen kreeg. Dit inhuren wordt nog eens

verduidelijkt als opmerkelijk en tevens veelzeggend is dat Wilhelmina vlak

na de oorlog het huwelijkscontract (waarschijnlijk een morganatisch

huwelijk) tussen haar en Hendrik terug kreeg van een hoge Duitse Militair.

En daar schortte het hem nu juist aan, zo bleek. De eerste periode van het

huwelijk leek zo hoopvol. Wilhelmina bleek al gauw in verwachting te

zijn, maar ze kreeg een miskraam als gevolg van een besmettelijke ziekte.

Tyfus, liet men "naar buiten" weten.(aannemelijk is dat het hier ging om

syfilis) Haar vroegere minister-president hoorde van de gebeurtenis in de

"zijlijn" en schreef in zijn dagboek er over: "... 13 April 1902. De Koningin

schijnt ongesteld te zijn, althans de prins die naar IJmuiden zou gaan, heeft

dit afgezegd en zijn broeder Paul, die bij hem logeerde, laten vertrekken.

Wat kan dat wezen?...". Tyfus dus, maar er werd gefluisterd dat er iets heel

anders aan de hand was. De prins zou voor zijn huwelijk "op reis" een

"galante ziekte" hebben opgelopen. Er komt als er enige jaren verstrijken

en er geen kinderen uit hun huwelijk worden geboren, een heel

geruchtencircuit op gang. Immers, van de komst van kinderen hangt de

voortzetting van de dynastie, van het "Huis van Oranje-Nassau" af.

Bovendien heeft Wilhelmina in die kritieke eerste periode van haar

50-jarige regering een eerste minister die zij hooglijk wantrouwt. Hoewel

in het openbaar een vurige aanhanger van de koningin, is deze man, de

alwetende, arrogante Abraham Kuijper, van mening dat met koning
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Willem III het Oranjehuis is uitgestorven (1702) en dat na hem het land

eigenlijk een republikeinse staatsvorm had moeten krijgen en dan

natuurlijk met hem als eerste president.

In interne kring van Dr.Kuijper is dat bekend en men schijnt het Wihelmina

overgebriefd te hebben. "Hij is een tegenstander van mijn Huis", heeft zij

zich eens laten ontvallen en tegen intimi zo wordt verteld, heeft zij zich

nog anders geuit: "Ik haat die man!". 

Dat hierna de Carrière van Abraham Kuiper in 1905 een halt wordt

toegeroepen en niet meer in de Tweede Kamer verschijnt om daarna in

1909 nog eens in opspraak kwam door de zogeheten lintjesaffaire,

waarmee werd voorkomen dat Kuiper nog eens een openbaar ambt ging

bekleden zal duidelijk zijn. Troelstra heeft tevergeefs geprobeerd om

politieke munt uit deze zaak te slaan.

Intussen krijgt in die eerste jaren van de twintigste eeuw ook de

internationale diplomatie belangstelling. Toen er na die eerste van april

1902 nog een paar miskramen volgden, werd er ten eerste hevig geroddeld

over de "gezondheid" van de prins en ten tweede werd er hevig

gespeculeerd over de troonopvolging, mocht de koningin kinderloos

blijven. Reeds in 1902 hield men rekening met een onverhoopt overlijden

van de koningin. De toenmalige vice-president van de Raad van State, de

Nederlandse "onderkoning" van dat moment, Jhr.mr. Johan Willem

Meinard Schorer pakt in een brief aan minister Kuijper de koe bij de horens

als hij hem schrijft dat in dat geval onmiddellijk krachtens artikel 45 1-ste

lid van de grondwet, de Raad van State collectief alle bevoegdheden van

het staatshoofd toevallen. De jonkheer lijkt er niet zeker van te zijn dat

minister Kuijper dat ook weet, of wel wil weten.

Wel werd de ernst van de gezondheidstoestand van de koningin zoveel

mogelijk verzwegen en is nooit officieel melding van haar ziekte gemaakt

voor ze “hersteld” was, maar dat hield het roddelcircuit niet tegen,

integendeel!

Vooral de Duitse familieleden die volgens de toenmalige

troonopvolgingswet - die van 1887 - rechten op de troon hadden, kwamen

in beweging. Toen er jaren verstreken werd een kinderloos huwelijk steeds

waarschijnlijker. Koningin Wilhelmina en prins Hendrik waren 7 jaar en

bijna drie maanden getrouwd toen hun eerste en enige kind werd geboren.
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De geboorte, maar aannemelijker de adoptie van Juliana Louise Emma

Marie Wilhelmina, maakte aan alle speculaties over een troonopvolging

door wie van de verre of minder verre Duitse familieleden dan ook, een

definitief einde. Want, in 1922 werd de troonopvolging, nu zonder

ongewenste Duitse inmenging, zodanig veranderd dat alle personen

behalve Juliana en haar eventuele afstammelingen, van troonsopvolging

werden uitgesloten.

Opmerkelijk is het volgende, hetgeen aansluit bij een onvruchtbaarheid van

Wilhelmina en adoptie van Juliana: 

De historicus Kikkert heeft zich wel eens laten ontvallen, dat na de

zoveelste miskraam een kind werd geboren, met afwijkingen, ongeschikt

als troonopvolger. Juliana zou zijn binnengebracht als baby van een

burgervrouw uit Soest.

Het toeval wil dat rond 1960 een oudere dame de gehele dag in

bejaardentehuis Nijenstede te Amersfoort verkondigde dat haar dochter

koningin Juliana was. Deze dame had vroeger in Soest gewoond en werd

vervolgens van de buitenwereld afgeschermd, net zoals De

huisgynaecoloog van de “oranjes” juni/juli 2011 door politie, advocaat en

deurwaarder van zijn bed werd gelicht en per ambulance naar een

psychiatrische inrichting afgevoerd om volledig afgeschermd van de

buitenwereld te voorkomen dat hij uit de school zou klappen, naar wij

aannemen. 

zie ook de volledigheid op: www.jacobusderoma.blogspot.com
http://maartenvanrossum.blogspot.nl/2011/11/de-achilleshiel-van-oranje-dna.html

http://www.argusoog.org/open-brief-aan-mevrouw-von-amsberg/

http://rondehuis.blogspot.nl/

http://slavesandbutterflies.blogspot.nl/p/links.html
http://www.klokkenluideronline.is/artikel/14205/nederland-is-een-illegale-nepstaat

45 Reacties naar “WILLEM VAN ORANJE – MOORD EN LAATSTE

WOORDEN”

De resultaten van het onderzoek zouden nog beter uit de verf gekomen zijn

als men de huidige bastaards van Willem de Graaier als proefpersonen had

ingezet.
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Overigens kan men op zijn klompen wel nagaan dat Willem deze woorden

nooit heeft gesproken. Bij zijn leven stond hij als “de zwijger bekend” en

bij zijn dood zou hij ineens een half boekwerk hebben gepreveld. Niet dus.

Geplaatst door Folkert Frans | 9 mei 2012, 13:03 

Allemaal zwijmelarij…..

http://nos.nl/artikel/357514-willem-van-oranje-stierf-zwijgend.html 

Op internet is ook een Onderzoeksrapport te vinden: Reconstructie van de

moord op basis van historische bronnen

Dat rapport wees uit dat Willem de Zwijger op slag dood moet zijn

geweest. Ook de kogelgaten in de muur van de Delftse kerk zijn niet

autenthiek, er is mee geknoeid. Allemaal om het Oranjesprookje in leven te

houden.

Geplaatst door Maartje le Comte | 9 mei 2012, 13:17 

Ja idd. Ik hoorde op tv , nog niet zo lang geleden eigenlijk, dat hij op slag

dood was en dus niks gezegd is door WdZ. Wat die kogelgaten betreft,

werd er gezegd dat het niet overeen kwam in verband met de

lichaamslengte…Maar ze zeggen het ook alleen maar om het sprookje

overeind te houden voor de “Oranjefans” +o(

Geplaatst door Republikeinse | 9 mei 2012, 13:59 

Ik heb het boek met het ooggetuigeverslag (zeer minitieus) van Rombert

van Uylenburgh in huis.Hij beschrijft alle aanwezigen en inderdaad:

Cornelis van Aerssen was daar NIET bij.

En met zulke geschiedvervalsers moeten wij het nu al eeuwen stellen.

En er ook nog dik voor betalen.

Nederlanders zijn toch wel behoorlijk “retarded” Ik kan er geen goed

nederlands woord voor bedenken.

http://www.anarchiel.com/display/de_harlekijnen_aan_het_hof_leve_de_k

oning     (Waarom u absoluut niet vrij bent)

http://www.pateo.nl/bijsluiter.htm
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Symboliek bij Kroning Willem Alexander en Maxima 888 code 

Zie: www.embassadorion.blogspot.nl

Bij een nieuw tijdperk wordt veelal de symboliek van het lemniscate

gebruikt.

De symboliek tijdens de kronings evenementen van Willem Alexander en

Maxima gaat mischien voor veel mensen wat te ver maar behoord toch tot

een haarscherp geheel.

Vrijwel de gehele dag is tot in de fijnste puntjes uitgewerkt en zit vol met

symboliek en rituelen.

Zo kon men genieten van een formatie straaljagers waar een logica in zit

verweven welke de koppeling heeft met een lemniscaat, deze lemniscaat

wordt als symboliek gebruikt om nieuwe tijdperken, zon en of

maanpassages of andere natuurdoeleinden of gebeurtenissen in te luiden.

De lemniscaat 888 welke ook wel de code van Christus wordt benoemd

kan op veel manieren gebruikt worden. (Willem Alexander wordt ook de

888-prins van Sevilla genoemd, omdat hij daar Maxima voor het eerst

ontmoette).

Wie goed opgelet heeft zal ontdekken dat een formatie van 6 straaljagers

een rooklint achter lieten waarin de kleuren rood wit en blauw

vertegenwoordigd werden, de overige vlogen in keurige formatie naast de

andere 6 jagers en gezamenlijk vormden ze een aantal van 10 straaljagers

waarvan er een uitgevoerd was met de leeuw en in een oranje kleur.

34                      Blauw Bloed en Oranje                     no. 698

Een Lemniscate ofwel een 8 formatie raakt elkander niet maar is

energetisch zo aan elkaar verbonden dat dit de symboliek weerlegd van

oneindigheid van energetica.

Doordat een straaljager uitwijkt wordt een nieuweweg ingeslagen en kan

gezegd worden dat het lemniscate ditmaal in vorm van nieuw tijdperk

geslaagd is en kracht wordt bijgezet. De Oranje straaljager wijkt op

gegeven moment af van de formatie en slaat een nieuwe weg in. Dit wordt

ook wel de gelijkenis genoemd met de springende leeuw in de Astrologie

waarmee het Nederlands koningshuis zeer nauw verbonden is.

Na 123 jaar ( Nummerologie 123 = 3 ) en na 33 jaar kroningschap van

Beatrix mag gesproken worden van een mooi stukje organisatie waarbij

symboliek en uitvoering tot in hoge perfectie uitgevoerd is. Men gebruikt

vaak ook de letter A als lemniscate en door de letters met elkaar te

spiegelen wordt dezelfde kracht gebruikt als een lemniscaat in vorm van 8.

Symboliek en rituelen tijdens kroningen als van Willem Alexander wordt

in hoogste vormen van perfectie uitgevoerd en opgedragen. Zo kan een

ieder die een klein beetje dieper wil kijken in vormen van symbolen en

rituelen enorm veel opmerken tijdens de kroning van Willem Alexander en

Maxima. (tot zover het citaat embassadorion)

In een aparte brochure no.703 zullen DV de Anunnaki en blauwbloed

worden besproken.

Anunnaki en blauwbloed

http://www.unitynet.nl/aarde/Aloya-aarde/Aarde%20perspectief%209.htm

Ze komen van de blauwe ster, waar de mythe van het blauwe bloed vanaf

komt. 
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Oranjes in Tibet Lhasa 2007? Bhutan

  Koninklijk Huis „Zegening van prins in Bhutan is opmerkelijk”

09-11-2007 11:23 | W. G. Hulsman 

http://www.refdag.nl/achtergrond/koninklijk-huis/zegening_van_prins_in_

bhutan_is_opmerkelijk_1_235024

  In het boeddhistische Tangoklooster bij de Bhutaanse hoofdstad Thimphu

zegende de jonge Gyelse Jigme Tenzin Wanpo vorige week prinses

Máxima. Gyelse wordt sinds zijn tweede jaar gezien als de zevende
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reïncarnatie van de stichter van het klooster en een reïncarnatie van

Boeddha. Foto’s ANP 

De foto’s van prins Willem–Alexander en prinses Máxima in Bhutan zijn

kleurrijk en exotisch; vooral die van de bezoeken aan boeddhistische

kloosters. De foto’s hebben echter een zwarte, occulte rand, vindt

boeddhismekenner ds. P. J. van Kampen. „De prins heeft belijdenis gedaan

in de Hervormde Kerk en is nu lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Dan is het toch wel opmerkelijk dat hij deze dingen doet.” 

Bhutan is een door en door boeddhistisch land. De geestelijk leider van het

land heeft dezelfde status als de koning en de koninklijke werkvertrekken

bevinden zich in het tempelcomplex Tashichhodzong.

Prins Willem-Alexander en prinses Máxima reisden vorige week tijdens

hun officiële bezoek aan het Himalayakoninkrijk naar verschillende

kloosters en tempels. Op de eerste dag deden zij de tempel Kyichu

Lhakhang aan. De prins en zijn vrouw draaiden er aan gebedsrollen en

luisterden naar lange gebeden van de monniken.

De tweede dag liep het paar in een traditionele processie mee naar het

tempelcomplex Tashichhodzong, waar zij koning Jigme Khesar Namgyel

Wangchuck ontmoetten.

Op de derde dag van het bezoek klom het prinselijk paar naar het in de

bergen gelegen Tangoklooster, bij de Bhutaanse hoofdstad Thimphu. De

boeddhistische monniken baden uitvoerig en lang voor het welzijn van de

prins en prinses. De Nederlandse gasten staken er duizend kaarsen aan.

In het zeventiende-eeuwse klooster -een van de heiligste plaatsen voor de

inwoners van Bhutan- had het prinselijke echtpaar een ontmoeting met de

tiener Gyelse Jigme Tenzin Wanpo. Gyelse wordt sinds zijn tweede jaar

gezien als de zevende reïncarnatie van de stichter van het klooster en een

reïncarnatie van Boeddha. De prins en prinses bewezen de jongen eer door

een cadeau aan te bieden en zich door hem een witte sjaal om te laten doen.

Daarbij legde de jongen de handen op het hoofd van prins

Willem-Alexander en prinses Máxima en zegende hen.

De prins was onder de indruk van het land en zijn religie, zo zei hij voor de

EO-camera. „De mensen, de natuur, de cultuur, de religie die er een

belangrijke rol speelt; het is een feest om hier te zijn geweest.”
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Occult en duister 

Niet iedereen is gelukkig met de activiteiten van de protestantse prins en

zijn vrouw. „Ons kroonprinselijk paar liet zich in Bhutan zegenen door een

boeddhistisch kereltje van 14 jaar dat een reïncarnatie zou zijn van een of

andere god. Het betreft hier zeker niet de God van de Bijbel. Ik maak mij

zorgen om onze toekomstige koning”, schreef een lezer aan de redactie.

Ds. P. J. van Kampen vindt ook dat christenen niet te gemakkelijk mee

moeten doen aan allerlei boeddhistische rituelen. De Nederlands

gereformeerde predikant is in ons land een van de weinige christelijke

kenners van het boeddhisme. Hij publiceerde het boek ”Liefde tot de

leegte. Een christelijke visie op het Boeddhisme” (Boekencentrum, 1995).

De predikant heeft veel kloosters bezocht en reist regelmatig door landen

waar het boeddhisme een grote plaats inneemt. „In de kloosters in het

Himalayagebied hangt een occulte, duistere sfeer. Dat geldt vooral voor de

kloosters waar de Tibetaanse variant van het boeddhisme wordt gevolgd.

Dan heb ik het over landen in de Himalaya, als Tibet, Nepal en ook

Bhutan”, zegt de Vlaardingse voorganger. Deze religie „ademt een sterk

mystieke sfeer, van krachten die worden aangewend om demonen te

temmen en om monsters te verslaan”, schrijft ds. Van Kampen in zijn boek.

Met een bezoek aan een boeddhistisch klooster op zichzelf heeft ds. Van

Kampen geen moeite, maar voorzichtigheid is geboden. „Ik vind wel dat je

je bewust moet zijn van waar je naartoe gaat en dat je de Heere God om

bescherming moet vragen. Vooral westerlingen kunnen er luchtig mee

omgaan. Ze zien het als een stuk folklore van de mensen en van het land.

De rituelen en gebeden hebben voor de boeddhisten betekenis, maar niet

voor ons, denken ze dan. Zo’n houding past christenen niet, dat is te

argeloos. Je treedt in contact met zaken buiten onze werkelijkheid. Dat kan

wel degelijk ook in de eigen belevingswereld gevolgen hebben.” De

predikant wijst op de Bijbelgedeelten over de profetes te Endor (1 Samuël

28), de tovenaar op Cyprus die door Paulus een kind des duivels wordt

genoemd (Handelingen 13), en op de geschiedenis van de zonen van Sceva

in Efeze (Handelingen 19).

Over de religieuze activiteiten van het prinselijk paar uit de predikant zich

voorzichtig, maar ook duidelijk. „Ik weet niet of zij zich gemakkelijk aan

bepaalde dingen kunnen onttrekken bij zo’n officieel bezoek.

Waarschijnlijk hebben zij er bij de voorbereiding echter al van geweten. Ik
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vind dat ze het niet hadden moeten doen. De prins heeft belijdenis gedaan

in de Hervormde Kerk en is nu lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Dan is het toch wel opmerkelijk dat hij deze dingen doet.”

De predikant wijst ook op de context waarin alles gebeurt. „Bhutan staat

hoog op de lijst van landen waar de christenvervolging hevig is.”

Bhutan heeft het christendom in 1969 officieel verboden, de Bijbel is een

verboden boek en kerken en huisbijeenkomsten zijn niet toegestaan; geld

lenen en een paspoort aanvragen is moeilijk voor christenen. Kinderen van

christelijke ouders worden op school gediscrimineerd en staan onder grote

druk om deel te nemen aan de boeddhistische feesten.

Hoffelijkheid 

Godsdienstwetenschapper dr. R. Fernhout probeert bij bezoeken aan

tempels in Azië altijd te voorkomen dat hij bij rituelen betrokken raakt. „In

India wilde een geestelijke mij zegenen met geheiligd water. Ik heb toen

gezegd: Dat wil ik niet. De man was verbaasd. Als toeschouwer wil ik er

wel bij zijn, daar heb ik geen moeite mee, maar ik zie het als een getuigenis

niet deel te nemen. Als christen doe je dat niet.”

De gereformeerde Fernhout -jarenlang docent aan de Vrije Universiteit in

Amsterdam- gelooft niet in de directe invloed op mensen. „Ik heb mijn huis

vol staan met Boeddhabeelden; een hele verzameling. Ik heb nog nooit

gemerkt dat daar invloed van uitgaat.”

Fernhout noemt het dan ook geen „doodzonde” dat de prins en prinses zich

hebben laten zegenen en deelnamen aan boeddhistische riten. „Ik ga ervan

uit dat ze het als een gebaar van hoffelijkheid tegenover het gastland

hebben gedaan en alles als folklore hebben gezien. Maar als het prinselijk

paar niet had willen deelnemen aan de ceremonies, had in het diplomatieke

verkeer voorafgaand aan het bezoek wel een oplossing kunnen worden

gevonden. Ik hoop niet dat het motief voortkomt uit het shoppen in religies,

zoals dat tegenwoordig erg populair is: van alle godsdiensten wat.”
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Op 10-05-2013 is de zendmast op de

Freedomtower geplaatst. De toren is nu 1776 feet hoog, dat is exact 666

meter. De toren zelf is 541 meter hoog, plus de zendmast 125 = 666 meter

 Julio Cesar Rodriguez = God Hadit Hathor = 222  666 + 222 = 888

The Son 888 Ιησου—
Julio Cesar = The Son of the Beast = 154

Cesar Rodriguez = The Son of Man = 191

Cesar Rodriguez = Arlyvenarly = 187

30F@L— (Jesus) = 888 Zie het boek van Francesco Carotta: Was Jezus

Caesar?  De koningshuizen stammen van Julius Caesar af (van keyselicken

stam, zoals dat in het Wilhelmus wordt gezegd. 

Horus is considered the Son God while Osiris is considered the Father God

and Isis the Mother Goddess.

"13: 18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number

of the beast: for it is the number of a man; and his number is 666." - The

Book of Revelations
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I discovered the "Stone of Gold" while trying to find row's of letters that

equaled to 666. Julio Cesar = The Son of the Beast

Cesar Rodriguez = The Son of Man  888

Father Red Star

The Son of the Beast + The Son of Man + Arlyvenarly = 888

696: Zie Ezechiël 21:27  Ik zal die kroon omgekeerd,

omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat hij kome, die

daartoe recht heeft, en dien Ik geven zal.     6 - 9 - 6 


