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De vrijmetselaren voor hun Herodus-tempel

Inleiding

In brochure 744 is de betekenis van de Tabernakel, Tempel en Ark

besproken. In deze brochure 747 wordt besproken hoe er in de

vrijmetselarij en door de

i l l u m i n a t i  w o r d t

omge ga a n  me t  de

Tempel van Salomo, en

met wat voor doel. De

symbolen die door hen

worden gebruikt wijzen

in veel gevallen naar de

Tempel van Salomo.

Salomo wordt door hen

genomen als één van hun

grote Meesters, en dat

lijkt terecht zo te zijn.

De twee pilaren Jakin en Boaz

Jakin en Boaz zijn verwijzingen naar ons menselijk DNA, naar de 23

chromosomen.  De vrijmetselaren hebben voor de ingangen van hun

tempels steevast de twee pilaren -soms drie- Jakin en Boaz staan, die

voorzien zijn van 23 groeven, wat naar ons menselijk DNA wijst.  Zij

bouwen aan hun eigen lichaam als tempel, om verlichting te ontvangen

en zo het mogelijk is eeuwig leven, dus onsterfelijkheid.  

Wij mensen worden verwekt in het verborgene, waar de conceptie

plaatsheeft. Daar vindt de samensmelting van de zaadcel en eicel plaats,

waaruit als eerste het hart wordt opgebouwd. Ons hart ligt 19,5 graad

schuin. De oppervlakte van de Ark is eveneens 19,5 el.  Ons lichaam

wordt door de vrijmetselarij ook gezien als een tempel, met daarin de

Ark, onze pijnappelklier die door ons hart wordt gevoed. Ons hart is een

centrale woonplaats voor onze Schepper en bezit vier kamers. De Ark

werd dan ook gedragen door vier levieten. Zie straks meer over de  19,5

graad en betekenis ervan.

In het gehele universum komen wij deze 19,5 graad-indeling tegen, die

op planeten en hemellichamen tetraëders vormen.
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De twee pilaren Jakin en Boaz zouden wijzen naar onze stamcellen in

twee series van 23 chromosomen. Via

genetische manipulatie, zoals dat reeds in

Genesis 6 werd bedreven, willen de

vrijmetselaren en illuminati hun DNA

perfectioneren via stamcellen. In Amerika

is het stamcelonderzoek goedgekeurd,

waardoor men allerlei onderdelen van het

menselijke lichaam kan laten groeien en

kweken.  Men kan dus zelf organen

kweken, en DNA van dieren kan men

manipuleren zodat het menselijke

stamcellen kan laten groeien tot organen

voor mensen.  Op die wijze worden

donors overbodig. Stamcellen worden aan

de baarmoeder onttrokken en vormen alzo

het begin van een complete mens.  Het

onttrekken van stamcellen staat hierdoor

gelijk aan abortus provocatus.  Men kan

ook stamcellen en menselijk DNA gaan

gebruiken om te vermengen met speciale

diersoorten, of zelfs met DNA van reuzen,

zodat er zeer vreemde wezens ontstaan,

hybriden.  Om die oorzaak is destijds de

zondvloed gekomen om de aarde ervan te reinigen.  Het uiteindelijke

doel van het scheppen van hybriden is, om de Adam-mens uit te roeien.

Dat moet plaatsvinden in de Nieuwe Wereld Orde die de illuminati

willen invoeren onder leiding van één werelddictator. De illuminati-elite

willen aan het bestaande 2-strengen DNA een 3e toevoegen, dus van een

dubbele helix naar een triple-helix. Dit om een vorm van onsterfelijkheid

te mogen verkrijgen. Op hun trace-boards zien we dan ook heel veel dat

er geen twee pilaren, maar drie op staan afgebeeld.  De Caduceus of

Hermes-staf zoals door onze Kamer van Koophandel gebruikt als logo

wijst hierop. Het kopen en verkopen wil men onmogelijk maken voor
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mensen met een dubbele helix. Alleen die een triple-helix bezitten

kunnen handel drijven.

De Rebis

De vrijmetselaren en consorten hebben vanuit oude culturen, die een

gemeenschappelijke oorsprong hebben, zich geschaard rondom een

religieus icoon, genaamd de REBIS.

Dit icoon geeft de idee weer dat wij mensen kleine godjes zouden zijn,

een ziel bezitten die onsterfelijk zou zijn. Wij zouden vervolgens geen

bemiddeling nodig hebben van geestelijken, van kerken of tempels om

het hiernamaals aan te mogen doen. Wij mensen zouden reeds een

eeuwigheidswezen zijn, maar wij zouden dat onszelf nog niet goed

realiseren.  De Rebis is geen New Age icoon en leerstuk, maar stamt af

uit de oude natuurreligies. Ook de latere Alchemisten kenden de Rebis

als ‘steen der wijzen’ en als ‘heilige graal’.  Door de Rebis zouden wij

leren kennen wie wij in werkelijkheid zijn. De Rebis zou ons de weg

wijzen tot verlichting en Hoger Bewustzijn. Zelf zou de Rebis de eerste

volmaakte mens zijn geweest, die kennis bezat van zijn innerlijk god-
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zijn, wat nog verschilde van zijn uitwendige materiele vorm. De

gnostieken beschrijven hoe de

Schepper de Rebis schiep en

daarna op hem jaloers werd,

omdat de Rebis aan Hem gelijk

was in kennis en kracht.

Daardoor deelde de Schepper de

Rebis in twee delen, een

mannelijk deel en een vrouwelijk

deel. Het mannelijke ontving

zonne-e igenschappen,  he t

vrouwel i jke kreeg maan-

eigenschappen.  De Rebis zelf

zou nog in de mensen leven en

neutraal zijn, zodat deze meestal

afgebeeld wordt in een ei-vorm.

Het ei is immers het zaad van de

kosmos en van alle begin.

Volgens de vrijmetselaren en consorten zouden wij weer gelijk dienen te

worden aan de oorspronkelijke Rebis. Vandaar dat wij wereldwijd het

Rebis-symbool terug kunnen vinden o.a. op gebouwen. Het Rebis-

symbool wijst op eenwording, samensmelting van dualiteiten, waarbij het

gaat om de opening van ons 3e oog.  Alsdan kunnen wij weer naar binnen

in ons hart kijken, ons innerlijk aanschouwen, waardoor we op een totaal

andere wijze naar buiten leren kijken, zodat wij in staat gesteld worden

van de aarde een paradijs te maken. Alsdan ontstaat er balans tussen de

zon en maan in ons binnenste. De christelijke kerk heeft het openen van

ons 3e oog steeds veroordeeld als godslastering. Volgens de kerkleer

mocht een mens nooit zelf tot God naderen zonder bemiddeling van de

clerus (geestelijke stand).  De Inquisitie vervolgde dan ook streng sekten

die leerden dat ons 3e oog geopend diende te worden. 

Wat is de betekenis van de Rebis? Dit, dat ons lagere dierlijke ego

gedood dient te worden, om ons hogere zelf te laten geboren worden. Het

Christendom heeft van het jodendom de ver buiten ons zijnde God



5       Tempeldienst 2        No. 747

  Zes personen aan elke zijde, in totaal 13. 

overgenomen, waardoor Jezus moest komen om ons bij Hem terug te

brengen via een mensenoffer. Dat is echter niet de God des hemels, de

God van Abraham, Izaak en Israël, die nabij ons is, de Ik-zal-zijn-die-Ik-

zijn-zal. Deze onze God is genadig en barmhartig en gaarne vergevende

bij oprecht berouw, hoewel wraak doende over het kwade, dat wil zeggen

dat God geen wraak neemt, maar dat het kwaad zichzelf wreekt. Wij zijn

wel goddelijk van oorsprong, maar geen kleine godjes, geen rebisjes. Het

christendom heeft de ware boodschap van God, namelijk dat Hij de enige

Schepper van hemel en aarde is, de Eén, de Al-ene, de Verlosser Israëls,

de Koning der ganse aarde, etc.  gewijzigd door Jezus te zien als

manifestatie van God in mensengedaante op aarde, die voor onze zonden

zou betaald hebben.  Op dit gegeven heeft de christelijke kerk een zeer

groot en machtig en wereldomvattend imperium op weten te bouwen. 

Er zaten eens twee joodse jongetjes bij de poort van het Vaticaan, zo luidt

de anekdote, te wachten op de aankomst van alle kardinalen die in

conclaaf zouden gaan. Uit de eerste grote luxe wagen die aankwam stapte

een kardinaal in prachtig gewaad. Daarna volgden er nog wel 100 zeer

dure automobielen met kardinalen die allen even schitterende gewaden

droegen. De ene joodse jongen zei toen tegen de andere, dat het

christendom toch heel aardig vooruit geboerd was, daar het begonnen

was met Jezus op een ezeltje. 

Bij de Rebis gaat het dus om de stervende godheid in de mens, die daarna

weer zou opstaan uit de doden.  Volgens de christelijke kerk moest echter

niet het ego in de mens sterven, maar zou Jezus daarvoor zijn gestorven,

w a a r d o o r

v e r l i c h t i n g

t o e g a n k e l i j k

werd .   W a t

opvalt is, dat de

c h r i s t e l i j k e

iconen precies

hetzelfde Rebis-

beeld vertonen

als van de oude

R e b i s  d e r
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natuurreligies. Daaruit blijkt dat de meer ingewijden in het christendom

wel degelijk wisten dat het niet om Jezus ging, maar om het sterven van

eigen ego om tot verlichting te komen. Op schilderijen van Michelangelo

en Da Vinci is dat duidelijk te zien. Men had in het christendom de oude

Rebis overgenomen om ermee aan te geven dat de mens goddelijk was,

en een onsterfelijke ziel zou bezitten die nooit geboren was, maar altoos

voortduurde en niet kon sterven. De Rebis-dienst echter zei dat de mens

zelf God was en ook inwendig onsterfelijkheid bezat en uitwendig

vanzelf de dood zou overwinnen. Het Christendom liet Jezus de dood

overwinnen als middelaar. Het midden geeft de werkelijkheid in deze te

kennen, n.l. dat wij wel van goddelijke oorsprong zijn, maar vervallen

zijn van onze hoge status waarbij herstel mogelijk is, door in oprecht

berouw en verlies van ego van de God des hemels barmhartigheid te

verkrijgen tot vernieuwing. Hij richt ons op, verlicht ons 3e oog tot

Hoger Bewustzijn en maakt ons tot zonen en dochters, erfgenamen des

hemels om als rechtvaardigen de nieuwe aarde te bevolken, zoals

veelvuldig te lezen in Psalm 37.  Dat hybriden en nazaten van de kwade

zaadlijn ons deze erfenis willen afnemen zal uit het volgende duidelijk

worden, zie HAARP.

De Ark en HAARP

HAARP staat voor High Frequency Active Aurora Research Program.

HAARP is een speciale technologie waarmee men de ionosfeer gebruikt

als een soort spiegel

om gerichte energie

naar de aarde terug te

sturen.  Het is een

krachtige antenne om

wijzigingen in de

ionosfeer te maken,

maar HAARP kan

nog veel meer. Men

kan ermee in de

a t m o s f e e r  e e n

dramatisch effect

scheppen dat te
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vergelijken is met de ontploffing van een thermonucleaire bom, waardoor

alle radioverbindingen over grote gebieden uitvallen. HAARP verbetert

ook het huidige communicatiesysteem tussen onderzeeboten, zodat zij

zelfs op grote diepte met elkaar kunnen communiceren.  Met HAARP

kan men wereldwijd zoeken naar olie, aardgas, uranium, mineralen, etc.

wat zich nog in de aardbodem bevindt. Waar men een waardevolle bron

vindt, kan men aldaar spoedig een oorlog verwachten. Verder kan men

met HAARP het weer beïnvloeden en aardbevingen creëren. Men kan

ermee ook verschillende kleuren die de negatieve energie in het zonlicht

blokkeren  uitschakelen. Wereldwijd zijn er ongeveer 2700 satellieten die

men kan gebruiken om de Alpha en Omega frequenties af te schermen,

waarmee men de volksmassa’s onder controle kan houden. 

Google werkt aan een ‘Deep Mind Project’ om daarmee kunstmatige

intelligentie te scheppen. Men wil computers bouwen die kunnen denken.

Dan hoeven wij mensen niet meer zelf te denken, en hoeft onze

inwendige Ark niet meer gebruikt te worden. De vrijmetselaren en

illuminati weten beter dan de meeste christenen dat alles draait om

bewustzijn, ons denkvermogen, het Hogere Bewustzijn. Het gaat hierbij

niet om een Godszoon buiten ons, maar om zelf een gezalfde, dat is

christos te worden, waarvan het 3e oog geopend is. De oude Egyptenaren

wisten dat reeds en kenden de ark-technologie met de daaraan verbonden

10 geboden zoals deze in het Egyptische dodenboek staan. Het gaat om

de pijnappelklier die 10 hormonen aanmaakt. Het christendom is

misleidend door de heilsfeiten en heilszaken van de mens buiten hem te

stellen, daar ze in ons persoonlijk hersteld dienen te worden. In ons hoofd

zit de bron tot hoger bewustzijn, en deze bron willen de kwade machten

via fluor gesloten houden, dempen. Fluor wordt namelijk in de

pijnappelklier verzameld, zodat het verhinderd dat het 3e oog kan worden

geopend.   
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http://the-embassadorion.blogspot.nl/

De Tetrahedron ster en 19,5 graad

De tetraëder-ster is belangrijk, aangezien het één van de vormen is van

een interdimensionaal energetisch lichtvoertuig, de merkabah. De aarde

en alle andere planeten bezitten zo’n lichtvoertuig in- en om zich heen,

waardoor ze in staat zijn om op energetisch niveau zichmet elkaar te

verbinden. Wij zien op de 19,5 graden-banden rond de planeten dan ook

o.a. vulkanen, donkere vlekken en bij de zon de zonnevlekken, op Jupiter

de rode vlek, en op de aarde de piramides. Wij zijn als aarde en als

zonnestelsel rond 21-12-2012 aangeland op een dergelijk tetraëderpunt en

zijn dat momenteel gepasseerd. Dat gaat niet ongemerkt voorbij. Vandaar

de vele vreemde veranderingen op de aarde en andere planeten. Denk aan

de sinkholes, weersveranderingen, etc.

Volgens de bekende fysicus Nassim Haramein bezit onze zon en de

andere planeten een zwart gat, dat gebruikt kan worden voor

interdimensionale reizen naar anderen zonne- en sterrenstelsels. Vulkaan-
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uitbarstingen zijn volgens hem grote vortexen die naar de singularity van

het centrum van het zwarte gat gaan.  Het Vaticaan observeert dan ook de

zon met de grootst mogelijke telescopen die er zijn, om de acties van de

zonnegoden die zich in de zon bevinden te volgen. De zonnegoden zijn

buitenaardsen die opnieuw een kerk op de aarde zullen komen bezoeken,

aldus Haramein. 

Het heelal wordt van binnen naar buiten bestuurd volgens universele

wetten. Wij mensen zijn zelf ook een universum in het klein, dat ook van

binnen naar buiten wordt bestuurd.  Er is dan ook stuurmanskunst voor

nodig om dat op goede wijze te volbrengen. Ook in- en rond ons lichaam

bevindt zich een lichtvoertuig, een merkabah, dat tegen de klokrichting

indraait als energieveld, wat ons lichaam en onze geest beïnvloedt.  

De Piramiden

De Grote Piramiden waren multifunctionele technologisch

hoogontwikkelde bouwwerken, mede ter inwijding en opening van het 3e

oog, zodat men contact kon maken met de goden. Vandaar dat de

illuminati veelvuldig gebruik maken in hun symboliek van de piramiden.

In de Grote Piramide te Gizeh is een afdalende- en stijgende gang

aanwezig. Dit wijst erop dat de mens eerst ontledigd moet worden van

zichzelf en zijn ego, alvorens te kunnen opklimmen naar Hoger

Bewustzijn.  De oude goden als de Anunnaki en Nefilim kenden de

technieken om het 3e oog te openen. Zij waren vervallen van hun hoge

standplaats, door los

van de Schepper een

eigen weg te verkiezen,

h e t w e l k  t o t

zelfaanbidding leidde.

Deze oude goden

paarden met de dochters

der mensen, waaruit

reuzen voortkwamen,

zie Genesis 6.  De

reuzen maakten de

a a r d e  o n v e i l i g ,

aangezien het brute wezens zijn, oorlogvoerders, slavendrijvers, etc.  Zij
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willen dat wij geestelijk blind blijven, en trachten te voorkomen dat wij

Hoger Bewustzijn zullen ontvangen.  Van hen komt het mammon-

geldsysteem, en ook de politieke regeersystemen. Wij dienen dit alles te

accepteren op straffe van vrijheidsberoving. 

Wij worden door hen aan het lijntje gehouden en afhankelijk gemaakt,

zodat we niet onszelf kunnen behelpen. De energetische krachtlijnen en

velden in en rond de aarde worden door de illuminati bewerkt en laag

gehouden. Wij zijn als mensen door onze Schepper chemisch-elektrisch

samengesteld. Deze oude goden en hun nazaten weten dat en doen er alles

aan om onze chemische huishouding te bewerken en onze elektrische

velden te verstoren, zodat wij geen Hoger bewustzijn zullen ontvangen.

Wij zijn uit de materie samengesteld en keren daar na een leer-periode

weer naar terug.  Evenwel heeft onze Schepper in ons -dus is het

stoffelijke lichaam- een zelf-herstellend vermogen ingebouwd. Dat herstel

werkt perfect, hoe men het ook wil tegenhouden of zelfs van ons wil

stelen.  Wij mensen zullen ontwaken en ons massaal bevrijden van de

huidige Babylon-structuren.  Een deel van ons is reeds ontwaakt. De

slavernij waarin wij leven wordt velen duidelijk.

De zichzelf verrijkende banken en instellingen

zullen het zeer moeilijk krijgen. Velen van hun

toplieden plegen zelfmoord.  Ook komt het

gedrag, of liever komen de misdragingen van

hogere ambtenaren meer en meer aan het licht.

Het kwaad straft zichzelf.  Het gebruik van

geweld lost geen problemen op.  De overheden

hebben zichzelf steeds meer macht toegekend,

net zo lang tot de burgers het niet meer zullen

nemen. Het hele politieke spel van de

zogenaamde economische crisis die in 2008

begon wordt voor velen doorzichtig. Het is erop

gericht om de gewone man afhankelijk te

houden, en om de wat sterkere middenstanders op te ruimen. Dat is nodig

om de Nieuwe Wereld Orde der illuminati te vestigen. 

Het hogere bewustzijn kan voor goed en of voor kwaad worden gebruikt.

Doet men er goed mee, dan spruit er liefde uit voort, eenheid,
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samenwerking, vrede en geluk. Dan bouwt men aan een paradijs op deze

aarde. Indien men er kwaad mee doet, dan ontstaat er chaos, oorlog,

geweld, slavernij, zelfverrijking, vervolging, moord en geweld. In deze

huidige wereld kiezen de Kaïn en Ezau-machten voor het kwaad,

waardoor er altijd spanning heerst en er in de wereld veel onrust heerst.

Ze zien het met lede ogen aan dat hun kwade praktijken aan het licht

komen, evenwel kunnen ze het niet laten. De tijd komt en is nabij dat de

grootmachten niet meer kunnen optrekken naar andere landen om die leeg

te roven. De geallieerden hebben de laatste jaren Irak, Afghanistan, Lybië

bezet, en willen ook Egypte, Syrië en Iran hebben.  

Haken en Ogen

Er bestaat niets waarin niet iets goeds aanwezig is, of aanwezig is

geweest, aangezien onze Schepper de Algoede Zelf is, en

noodzakelijkerwijze moeten al Zijn voortbrengselen goed zijn. Alleen

kunnen goede en geschapen dingen een zelfstandig leven gaan leiden naar

vrije keuze die wegvoert van hun oorsprong, zodat ze van kwaad tot erger

gaan. Dat lezen wij in Maleachi .

De Alleen-goede is autonoom, geheel zelfstandig, en toch vol

zelfovergave en liefde, wat zich uit in gerechtigheid, waarheid, goedheid,

zuiverheid, objectiviteit, etc.  Men kan zich van de Allen-goede afwenden

en een eigen weg gaan, zoals de Nefilim hebben gedaan. Zij hebben trans-

humane wezens (zie Jesse Ventura Humanzees) voortgebracht, en zijn

daar momenteel opnieuw mee bezig. Men is bezit zulke wezens te

bouwen die men ‘antilope-riders’ noemt, dat zijn hybride-vechtmachines.

Dat zijn hun toekomstige oorlogshelden (robots) die door de Elyseeuwse

velden gaan, dat zijn de doods-valleien.  Elysium = Sion Padlon, dat

betekent: na dit leven. Sion wijst in deze naar het hiernamaals.  Het gaat

bij de illuminati en Nefilim vooral om hun bloedlijnen in stand te houden.

Bloedoffers aan de goden waren offers aan de gevallen engelen, wat door

de profeten sterk veroordeeld word. Men hield vanouds ook spelen en

offers ten behoeve van de goden. De Olympische Spelen zijn hier een

voorbeeld van. De Olympische spelen beginnen met een eedzwering en

zijn een religieus feest, waarbij bloedoffers werden gebracht aan de god

Zeus. Saturnus en Elysium zijn met elkaar verbonden. Saturnus is de
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planeet met ringen, zoals het logo van de Olympische spelen uit 5 ringen

bestaat.  Rome heette voorheen Saturnalia, naar de god van de gouden

eeuw die er ooit op aarde was. Cronos was de god van het wiel, de

tijdmeting, het sterrenrad.  Elysium is het

symbool van de nieuwe chronos. In ons land

werd in Zeeland ooit aan deze goden gerookt,

en werden er offers gebracht op het altaar van

Nehellennia. In Zeeland lagen de Elyseeuwse

velden vanouds.

Het wiel wijst naar het oneindige, geen begin

noch einde, leven en dood, waar er in het

midden geen leven en geen dood is, maar

stilstand, zoals in een orkaan in het midden

een oog aanwezig is waar in het volkomen

stil is. Dat heeft men afgebeeld als het

Heilige der heilige waarin er ook volkomen

duisternis en rust heerst.  Het wiel of het

nieuwe levenswiel wordt pens genoemd, dat is penta, een vijfpunt of

vijfhoek. De nieuwe levensbloem is dan ook in een vijfspakig wiel

afgebeeld. Elysium is voor de illuminati hun Nieuwe Wereld Orde, waar

zij voor god willen spelen. De levensbloem wijst naar het Alziend Oog.

De illuminati baseren hun zienswijze op de bijbelse gegevens, zoals Eva’s

33e woord wat zij sprak ‘oog’ was. Ook onze ruggengraad bevat 33

wervels. En, ons lichaam is een tempel die herbouwd moet worden. Ook

dat weten de illuminati en vrijmetselaren. De dualiteit moet weer eenheid

worden. Vandaar dat de twin-towers in New York door henzelf zijn

opgeblazen, om er een nieuwe toren als symbool van ‘éénheid voorin de

plaats neer te zetten. Verder bouwen zij het menselijke lichaam als tempel

verder uit via genetische manipulatie, zoals gezegd om er een derde

DNA-streng aan toe te voegen. Wij mensen zijn sinds 27 juni 2000

getuige van het feit dat het menselijke DNA volledig gelezen kan worden.

Vanaf die datum kan men genetisch gemanipuleerde menselijke hybriden

bouwen, werkbijen, die als slaven ingezet kunnen worden in hun Nieuwe

Wereld Orde.  De filosoof Rousseau (1712-1778) schreef reeds dat, wie

de algemene wil niet gehoorzaamt, door de gemeenschap gedwongen

moet worden tot gehoorzaamheid, zodat er een collectief kan worden
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Deze toren stond in Londen tijdens de

Olympics 2012

wat wijst naar de triple helix ((drie

strengen). Verder zien we veel wielen

en arena’s in de vorm van wielen

gevormd. Dit collectief dient onder leiding te staan van één dictator, zoals

de bijen onder één koningin staan.  

Er zitten echter nog zeer grote haken aan de ogen der illuminati, wat wij

ook lezen dat JHWH een haak, een zeshaak zal leggen aan Gog en Magog

om hem te richten, zie Ezechiël 38/39 en Amos 4:2.
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http://mysteryoftheiniquity.com/category/deception/

Wielen in wielen 

Het wiel zien we in veel symbolen terug, o.a. in het logo van de

Olympische spelen, dat momenteel in Sochi plaatsheeft. Zij hebben er 4 in

plaats van 5 ringen genomen als logo, met een 5e los ernaast. Het is het

zogenaamde 5e wiel, dat er maar bijhangt. 

In bovenstaande afbeelding zien we zo al

het gebruik van wielen in logo’s en

emblemen, etc. Het wijst erop dat alles

zich voortbeweegt, eeuw in eeuw uit,

schijnbaar eindeloos.  Met een passer

teken je cirkels, wielen. De vrijmetselarij

gebruikt de passer en winkelhaak als logo.

Met een passer kan men ook hoeken

meten en sterrenstelsels ermee opmeten. De winkelhaak heeft een hoek

van 90 graden. Dat is de belangrijkste hoek om van de ene naar de andere

dimensie te gaan. De schuine zijde van de octaëder is wortel 2, dat is het
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Olympics Londen 2012

product van de 90 graden hoek.  Dit wordt wel het genererende principe

genoemd. 

Symbolische tempel

In Amerika zijn groepen mensen die stellen dat de tempels die in de bijbel

genoemd worden niet fysiek aanwezig zijn geweest, maar symbolisch

waren, om het menselijke lichaam ermee aan te geven. 

Wie volgens hen nog langer wil geloven in het fysieke bestaan van

tempels in de Bijbeltijd als historische bouwwerken, moet het volgende

boek maar eens lezen: The Esoteric Interpretation of Salomon’s temple.

De 12 apostelen zouden symbool staan voor de 12 craniale zenuwen. De

ligging van de 12 stammen rond de Tabernakel zou symbolisch staan voor

de 12 craniale zenuwen, zie afbeelding op bladzij 8. Deze regelen onze

zintuigen. Ze helpen ons de werkelijke wereld in en buiten ons waar te

kunnen nemen. Het gaat bij de Tabernakel om de ligging van de stammen

rondom het heiligdom, net als de dierenriem. De 12 zenuwen reguleren

onze zintuigen en helpen ons de werkelijke wereld buiten ons waar te

nemen zover dat mogelijk is.

D e

v o

orh

o f

v a

n

d e

T e

mp

e l

heeft in deze een hoofdfunctie als plaats waar de Israëliet voor zichzelf

verzoening kon doen, dat is reiniging door oprecht berouw via het

koperen altaar en bronzen wasvat. Hetzelfde reinigingsproces zoals dat

plaatsvond op het altaar, dient evenzo in ons hoofd plaats te vinden, zodat

ons geweten gereinigd is. Door oprecht berouw worden wij

schoongewassen, zoals in het wasvat plaatshad. Op het altaar wordt al het

oude verbrand. Wij dienen ons gehele leven op het altaar te leggen ter
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Het VN-gebouw te New York, de Fenix in het midden

verbranding, om als een Fenix uit de eigen as weer op te staan. Wij dienen

vervolgens niet in de voorhof ons leven lang te vertoeven, maar dienen

het Heilige in te gaan, en daarna in het Heilige der Heiligen. Het gaat om

een volkomen zelfovergave en verliezen van het oude ego, om daardoor

tot Hoger bewustzijn te kunnen komen. In de voorhof ontvingen wij nog

het licht der zon, de buitenwereld. In het Heilige ontvangen wij het licht

van de zon, van de

buitenwereld. In het

H e i l i g e  i s  n o g

gemengd licht, nl van

d e  m e n o r a h  o f

kandelaar, zodat er

een ontwaking op

gang wordt gebracht.

In het Heilige der

Heiligen breekt het

waarachtige l icht

door, dat is het

inwendige licht van

B o v e n  t e r

bewustwording en

v o l k o m e n

zelfovergave. Dan daalt er hemelse energie in onze kruin-chakra wat door

ons gehele lichaam vloeit. Ons 3e oog gaat open en we zien de wereld en

onszelf heel anders dan voorheen. Dan gaan we ons leven toewijden aan

JHWH, net als de Levieten. 

http://www.wimjongman.nl/artikelen/zenith/zenith8.html

De Fenix wordt gebruikt door de illuminati als logo met erboven het

opschrift Ordo Ab Chao.

Dat betekent orde uit chaos. Chaos is een onvoorspelbaar proces met

oneindige mogelijkheden en effecten, zoals we o.a. zien in a-

symmetrische vortex-turbulenties. De natuur zou in beginsel chaos zijn,

waarin verschillende snelheden in de vortex zijn waar te nemen. De

natuur geeft geen geheel volmaakte symmetrie te zien. Alleen

kunstmatige symmetrie is perfect. 
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De vrijmetselaren en illuminati gebruiken het getal 33 veelvuldig, zoals

onze ruggengraad 33 wervels bevat. Door onze ruggengraad trekt de

kosmische energie vanaf ons hoofd ons gehele lichaam door ter

vernieuwing en omvorming. Gebruikt men daar het getal 33 voor? 

Citaat uit Tom Horn:

"Phoenix" - het laatste woord van de verklaring van Hall's verklaring over

Amerika was de sleutel tot de 'geheime bestemming' van de beschaving, want

zoals occultisten het woord "Fenix" begrijpen, is dat afgeleid van "Feniciërs" en

verwijst het naar het oude volk dat een land bewoonde dat staat opgetekend in het

boek van Henoch als startpunt voor Wachtersinvloed vanaf de berg Hermon in

Fenicië. Intrigerend zijn, de medeklinkers in het Hebreeuws, die deel uitmaken

van het woord "Hermon", als de ch-rm of het zelfstandig naamwoord cherem, wat

betekent "gewijd aan de vernietiging". En zoals

Elizabeth van Buren erkende in Het Geheim

van de Illuminati, kan de grote betekenis van

deze Fenicische locatie voor de Wachters

worden begrepen uit de occulte waarde van de

nummers drie en drieëndertig, wanneer die

gecombineerd worden met de belangrijkste

wetenschap van de vrijmetselarij: navigatie, en

heilige plaats. [ii]

Het kompas en vierkant, de meest zichtbare

symbolen van de vrijmetselarij, zijn de

symbolen van dit navigatie- en cartografieproces. De nummer drie is essentieel,

want zonder de geometrie van de driezijdige driehoek, is uitzetten van locatie en

afstand op een kaart ("triangulatie") onmogelijk. Navigatie voorspelt niet alleen

de bestemming van een reiziger op de aarde, maar ook de tijd dat de reiziger zal

aankomen. Als de navigator de afstand van lengte- en breedtegraad op de aarde

kan gebruiken om locatie in ruimte en tijd te bepalen, kunnen deze afstanden

worden gemeten op de aarde zelf, volgens mystici om een bepaalde tijd in het lot

van de mensheid te openbaren. Dit is een van de belangrijkste redenen dat het

getal drieëndertig en het kompas en vierkant zulke belangrijke symbolen zijn van

de verlichte elite.

Met dit in gedachten deed Flynn de ongekende onthulling dat 33,33 graden van

de grote cirkel van de aarde 2.012 nautische mijlen vertegenwoordigde, het

identieke nummer aan het einde van de Maya kalender. Flynn wees er verder op



19       Tempeldienst 2        No. 747

dat de berg Hermon in Fenicië, de eerste plaats van de neerdaling van de

Wachters, precies ligt op 33,33 graden noorderbreedte, 33,33 graden oosterlengte,

2012 mijl van de evenaar, en 2012 mijl van de nulmeridiaan, een locatie van de

berg Hermon in lengte gebaseerd op de Parijse 0 meridiaan 2,20 graden oostelijk

van Greenwich. 

Om nog nauwkeuriger te zijn, het aantal nautische mijlen in 33,33 graden van de

aarde is 2012'.9.' Dit komt eigenlijk nog nauwkeuriger overeen met de einddatum

van de Maya-kalender - 21 december 2012.

Was de gekozen locatie van de eerste verbinding van de Wachters op de berg

Hermon op 33,33 graden noorderbreedte en 33.33 oosterlengte ook de tijd van de

aanvang van een luciferiaans plan om een definitieve Nieuwe Wereld Orde te

beginnen in 2012? In het licht van de oude geschiedenis van de berg Hermon en

de Maya gebouwen en steden die opzettelijk zijn afgestemd op de Pleiaden en de

Orion-nevel, schijnt de terugkeer naar de aarde van de god van deze aardse en

hemelse locaties historisch op een lijn gezet met - Apollo/Osiris/Nimrod - die

letterlijk als in steen gebeiteld zijn. Het hoogste heilige getal (drieëndertig) van de

occultisten dat gecodeerd is aan de terugkeer van Apollo op de Grote Zegel van

de Verenigde Staten, alsook: 1) gelijk aan de exacte locatie waar de Wachters

voor eerst afgedaald zijn naar de aarde en 2) in de driehoeksmeting de mijl

meting van 2012 - de einddatum van de Maya-aftelling voor de terugkeer van hun

bloeddorstige god.

(Tot zover het citaat)

Begin van het einde, of einde van het begin?

De illuminati zijn in het jaar 1776 begonnen te tellen om hun Nieuwe

Atlantis, of te wel de Nieuwe Wereld Orde op te richten.  Zij verwachten

de terugkeer van hun god Apollo/Nimrod/Osiris. Zij rekenen vanaf de

scheppingsdatum 4000 jaar tot het jaar 1776 (ook dat is het jaar van

Adams Weishaupts oprichting) waar men dan opgeteld uitkomt in het jaar

5776, wat gelijk staat met de hoogte van de Grote Piramide in inches

wanneer de topsteen erop gezet wordt.  Op het Amerikaanse Grootzegel

staat de merovinger-piramide afgebeeld, met als begindatum 1776. De

afwerkdatum van deze piramide zou volgens de illuminati het jaar 2016

zijn.  De Scottisch Rite-vrijmetselarij rekent niet van 4000 jaar, maar van

3760 jaar. Wanneer wij van 5776 min 3760 rekenen is dat ook 2016. In

2012 begon kennelijk de laatste fase voor de illuminati. Zo te zien aan de

huidige gebeurtenissen in deze wereld kan het heel goed zijn dat wij vanaf

heden tot het jaar 2016 vertoeven in de geboorteweeën voor de definitieve
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oprichting van hun Nieuwe Wereld Orde.  Geen nood, want hun eindpunt

zal geen nieuw begin betekenen. Hun einde betekent óns nieuwe begin

van het koninkrijk dat in Daniél 2 wordt genoemd, de steen die zonder

handen afgehouwen werd en álle koninkrijken die gekoppeld zijn aan de

illuminati zal vermalen. Wij vertrouwen op de God van Daniël, zoals staat

in Daniël 2:21  Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de

koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen

wijsheid, en wetenschap dengenen, die verstand hebben;

22  Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij weet, wat in het

duister is, want het licht woont bij Hem.

23  Ik dank en ik loof U, o God mijner vaderen


