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Inleiding
De oorspronkelijke oer-religie was een natuurgodsdienst waarin de zon,
de maan en sterren werden aanbeden. De van de Anunnaki afstammende
personen, in feite de illuminati van die dagen, waren Lucifer-aanbidders.
De agenda van deze personen bevat drie fasen en drie gezichten, zoals wij
momenteel in de 3D-wereld leven. (zie onze brochure 612) Aan de vloedgodin
werden ook drie gezichten toegekend, nl. Beltane, Diana en Hecate. Deze
drie fasen en drie gezichten beeldde men letterlijk uit, wat we terugzien in
het Piramide-complex te Gizeh, waar er drie grote piramiden uitgelijnd
staan, waarvan in de Grote Piramide een
luchtschacht gericht staat op het sterrenbeeld
Orion. De middelste drie sterren van Orion wijzen
naar deze drie grote Piramiden te Gizeh, wat
tevens wijst naar de drie koningen of drie wijzen
uit het Oosten. Orion bezit een 135 graden hoek,
gelijk aan het 8-zijdige octagon. De nieuwe
Vrijheidstoren in New York heeft de vorm van een
octagon en is opgebouwd uit 8 in elkaar vallende
piramiden. De drie koningen of wijzen uit het
Oosten zouden wijzen naar Rusland, China en
India. Zij brachten geschenken, nl. goud, wierook en mirre. Goud is
geelkleurig. De agenda der illuminati zou het plan voor WO3 (Albert
Pike) bevatten om de drie koningen uit het Oosten Amerika aan te laten
vallen o.a. vanwege de gouddiefstal. China, Duitsland, Nederland en
andere landen stalden allen grote hoeveelheden goud bij de FED in
Amerika, maar mogen het zelfs niet eens zien, laat staan terug ontvangen.
Zullen de drie wijzen uit het Oosten het atomaire vuur boven de
Yellowstone vulkaan ontsteken, zodat deze openbarst en tegelijkertijd de
Sint Andreasbreuk wordt opengereten? Let erop dat de Sfinx die voor de
Grote Piramide ligt, kijkt naar de opkomende zon in
het Oosten
Wierook kan wijzen naar oprecht of vrijuit, dat kan
wijzen naar de Andreasbreuk en San Francisco.
Mirre kan wijzen naar Maria en de maagdelijke
geboorte, de Stille Oceaan waar de vulkanische
gordel ligt als maagd. De Stille Oceaan of Pacific is
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nagenoeg rond, dus een koperen wasvat in het klein, zoals dat in de
Tempel van Salomo stond. Water is een informatiedrager, zie Masaru
Emoto. De Stille Oceaan is zwaar vergiftigd o.a. door de kernramp te
Fukusjima in Japan. Japan heeft de natuur geweld aangedaan door grote
slachtpartijen uit te voeren op dolfijnen. De natuur zal zich verder
wreken. Japan zal van de aarde verdwijnen, volgens diverse deskundigen.
Miljoenen japanners zijn reeds geëmigreerd.
Drie fasen
In het begin der mensheid vond de aanbidding van de zon, maan en
sterren plaats als een gedachtenproces. Het Goddelijke gedachtenproces
had een vaste vorm aangenomen met de 3D-wereld, het zicht en tastbare,
het ruimtelijke. In die schepping was de factor herstel ingebouwd, dat is
het messiasschap, het zichzelf vernieuwende, de metamorfose of
gedaanteverwisseling. De metamorfose in ons zonnestelsel vindt altijd
plaats op 21- december wintersolstitium. Alle wereldverlossers stierven
dan ook op 21 december en stonden 25 december weer op, dat is de dag
waarop de zon terugkeert en weer herrijst. De mensen hebben religies
ingevoerd om hun denkbeeldige wereldverlosser te aanbidden. De mythen
der ouden waren er om hun waarnemingen
en geloof over te brengen op het nageslacht.
Deze werden daarna voor historische
werkelijkheid gehouden. Op die wijze
ontstonden er de goden Zeus, Jezus, Jupiter,
Krishna, Horus, etc. Deze zogenaamde
wereldverlossers werden ‘zaligmakers’
genoemd. In werkelijkheid gaat het bij alle
religies om de aanbidding van de zon, maan
en sterren (planeten). De Tempel van
Salomo was er voor de zon (Sol) en maan
(Mon) = Solomon. Deze Tempel bevatte
eveneens een driedeling, het Voorhof, het Salomo -Sol-Zonnetroon
Heilige en het Heilige der heiligen.
Volgens de Luciferiaanse kalender verlopen op aarde alle dingen volgens
drie stadia, drie fasen of drie gezichten. Vandaar WO1 1914-1918, WO2
1940-1945, en WO3 ?????
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Fase 1: De aanbidding van de zon, maan en sterren. Dat wijst in feite naar
de geboorte van het Woord, een zoon of zon, als een gedachtenproces.
Dat werd oudtijds de scheppergod Thoth-fase genoemd. Daar wijzen de
drie piramiden te Gizeh naar, en de Spinkx. Israël vertoefde in Egypte,
werd eruit verlost en kwam in de woestijn, waar Tabernakel stond, die
opgevolgd werd door de Tempel van Salomo in het Beloofde land.
Fase 2: Israël werd wegens ontrouw aan het Verbond verstrooid. Alle 12
stammen gingen in de verstrooiing en kwamen na omreizingen in
hoofdzaak in Noord-West Europa terecht. Aldaar werd het christendom
aangenomen. In wezen is het christelijke geloof een voortzetting van de
oude natuurreligies waarin de zon, maan en planeten werden vereerd.
vandaar de zondagsheiliging in plaats van de sabbat. En ook het kerstfeest
als geboortefeest van een wereldverlosser (Horus, Krishna, etc.). De
weekdagen werden naar de planeten genoemd, Maan-dag, Zon-dag,
Saturnus-dag, etc. .
Fase 3: Vanuit Noord-West Europa -met name vanuit Nederland- is
Amerika, de Nieuwe Wereld of het
Novo Atlantis gebouwd door de
pelgrimvaders. De meesten hunner
behoorden tot de vrijmetselaren en
of illuminati. Onder het christendom
in Europa zat écht Goddelijk
vrouwenzaad, zoals in Genesis 3:15
genoemd. Er zat ook heel wat
slangenzaad van Nachash tussen,
van de verkeerde groep Anunnaki’s.
Van hen vertrokken er veel naar Amerika om daar hun Nieuwe Atlantis te
stichten.
In Amerika hebben wetenschappers van de universiteit van Washington
het bewijs gevonden van vreemd DNA in de mensheid. Volgens Joshua
Akey kan dat alleen erin gekomen zijn door middel van seksuele
overdracht. Algemeen zoekt men de oorzaak hiervan in Genesis 6, waar
engelen die hun standplaats hadden verlaten - de Nefilim- zich
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vermengden met mensen, waaruit ook reuzen voortkwamen. In Genesis 23 is er voordien al vreemd DNA in de mensen gekomen, doordat Nachash
Eva bevrucht moet hebben van Kain, en tegelijkertijd Adam Eva bevrucht
heeft van Habel. Die tweeling was geen identieke tweeling, maar geheel
verschillend.
Volgens Tom Horn, die een expert zou zijn op het gebied van gentechnologie, vond er in de dagen van Noach ook reeds vermenging van
soorten plaats. Het gaat om transhumanisme waar men vandaag de dag
mee bezig is, dat zijn de ontwikkelingen in de genetica, nano-technologie,
kunstmatige intelligentie, synthetische biologie, etc. Men kan onze
hersenen, dus ons denken en doen, veranderen door te knutselen met ons
DNA. Daardoor worden wij voorgoed andere mensen, dat wil zeggen, niet
meer menselijk zoals wij geschapen werden. Dat zal ook wel de bedoeling
zijn van de illuminati-anunnaki’s, zodat wij zombies zouden worden. De
elite-groep JASON in Amerika adviseert op wetenschappelijk en
technologisch terrein de overheid. Zij adviseerden onlangs het ministerie
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van Defensie om nog geen twee jaar te wachten met een onderzoek naar
de verbetering van de mens, met name voor nieuwe soldaten. We kunnen
binnenkort te maken krijgen met genetisch gemanipuleerde mensen,
trans-mensen. Het wordt de hoogste tijd dat de Elohim-goden weer eens
een kijkje komen nemen op aarde, zoals ze dat wel meer deden oudtijds.
Ze kwamen in de tijd van Noach een kijkje nemen en zagen dat de
mensheid vol wrevel zat, dat houdt in dat er bijna geen raszuivere mensen
meer overig waren. Daarna kwamen de Elohim kijken naar Sodom en
Gomorra, en jawel, de maat was vol. Het blijkt dat de Elohim-goden niet
alwetend zijn, anders hoefden ze geen polshoogte te gaan nemen om te
zien hoe verdorven het op de aarde wel was in sommige streken of
plaatsen.
Wanneer de Elohim-goden momenteel naar de aarde komen, zullen ze
zich een ongeluk schrikken, en besluiten om snel in te grijpen, aangezien
er anders van Jakob/Israel niets zuivers meer zou overblijven. Wij zien er
naar uit dat ze gauw mogen komen, om het overblijfsel van Israel bijeen
te verzamelen en de wereld te richten naar recht en billijkheden.

district dat de naam Wall Street draagt, het financiele hart van de
wereldhandel. Toen New York nog New Amsterdam was, is er een muur
gebouwd van 12 feet hoog, die 8 blokken omvatte en een lengte had van
1,1 kilometer. 11 september is de 11e dag na het festival van de godin
Hecate. 11 september wordt tevens gehouden als de scheppingsdag van de
wereld. Op 31 augustus tijdens het Hecate-feest liet de 1e president van
Amerika George Washington zich inwijden. Hij was slavenhandelaar, die
de tenen van zijn slaven eraf liet hakken, zodat ze niet zo gauw weg
zouden lopen. Te Wall Street was destijds de slavenmarkt. Momenteel is
Wall Street de moderne slavenmarkt van het geld, dat uit niets anders dan
lucht en digitale getallen bestaat.
George Washington heeft zijn
onafhankelijkheidsverklaring
gebaseerd op het Nederlandse Plakkaat
van
Verlatinghe.
Zie
www.boardgamegeek.com/9...

Amerika is vanuit Nederland gebouwd. New York heette aanvankelijk
New Amsterdam. De Engelsen -althans de regerende
klasse- is afkomstig van de gevallen engelen (het
Engelenland) en zij ontnamen van Nederland
Amerika. Zij voerden Engels in als wereldtaal. In
New York bouwden zij Wall Street en het
Wereldhandelscentrum. Wall Street is gemaakt naar
het model van Salomo’s tempel. De tempel was
ommuurd zodat de tempelschatten aan goud en
zilver er veilig zouden liggen. Een muur is een wall
in het Engels, vandaar Wall Street. De twee WTCtorens wijzen naar de twee pilaren voor de tempel
Jakin en Boaz. Men heeft zo goed als zeker zelf deze Slavenmarkt Wallstreet
twee torens opgeblazen op 11 september 2001. Op
die dag werden er ruim 3000 bloedoffers door de illuminati gebracht aan
de Moloch.
Op de plaats bij de twee WTC-torens is nu de Freedomtower gebouwd, de
Vrijheidstoren. Deze Vrijheidstoren is omringd door het financiële (goud)

De Yellowstone vulkaan wijst naar de
Gele Steen. Yellow = geel, en stone =
steen. Dat zou wijzen naar de steen van
het vuurgericht, daar vuur geel van
kleur is. De grond van de Yellowstone
vulkaan is in korte tijd 65 cm omhoog
gerezen. Wanneer deze vulkaan
openbarst, gaan grote delen van
Amerika ten onder, en zal de
Andreasbreuk openscheuren,
waarschijnlijk met een grote
aardbeving.
De zogenaamde terroristische aanval
op Amerika 9/11-2001, waarbij New
York en Washington door drie
vliegtuigen geraakt zouden zijn, geeft
weer het getal 3 te zien. Een vliegtuig
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is een vliegende vogel. De naam Abraham zou wijzen naar ‘vliegende
vogels’, aangezien tijdens het maken van het verbond van JHWH met
Abraham vogels werden ingezet, Genesis 15. Twee vliegtuigen zouden de
WTC-torens binnen gevlogen zijn. Waarschijnlijk was dat een
holografische voorstelling via Bleu-Beam.
De vader van Abraham heette Terah, wat zou kunnen wijzen naar terror,
terreur. Terah had 3 zonen: Abraham, Nahor en Haran. Alle drie deze
namen wijzen naar het sterrenbeeld Orion. Vervolgens moest Abraham
Izaak offeren op de berg Moria, waar later de tempel zou komen. Daar
was de dorsvloer van Arauna. Deze naam wijst eveneens naar Orion.
En dan Nederland, het land waar het nageslacht van Abraham, de lijn van
Izaak, Jakob en de 12 stammen Israels vergaderd zijn. Nederland als het
Israel van het Westen heeft ook een triple-A-status, zie onze brochure 624
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Momenteel is het 3 maanden erna, en is het op 21 maart 2014 lente. Wat
staat ons te wachten in het geboorteproces van de Berg Sions en de Steen
die zonder handen van de berg afrolde, zie Daniël 2? Het gaat in de USA
om de Gele Steen, de Vuursteen, de Yellowstone-park vulkaan. Een
vuurgericht. En bij ons gaat het om het Stenen Koninkrijk, zie Dan.2 .De
steen die door de bouwlieden verworpen werd, wordt tot een hoofd des
hoeks. Ps. 118.
Zal er een wereldwijde zeer grote aardbeving ontstaan, waardoor de
Yellowstone vulkaan openbarst en de Sint Andreasbreuk openscheurt en
ons land omhoog wordt gedrukt?

Zo Boven --- Zo Beneden. De 3 middelste sterren van Orion vinden wij
exact in ons land weer terug als spiegelbeeld. Juist in ons land, in het
midden des lands, de Veluwe, hebben wij de Veluwse Israel Vrijstaat
opgericht. Daar moest zonodig op de dag van de dood van de zon, dat is
21-12-2013 een “Izaak-offer” worden gebracht. Dáár zal JHWH het
vervolgens Zelf voorzien van een plaatsvervanger. De wedergeboorte van
ons land is erdoor in gang gezet, om als Berg Sion te verrijzen, zie
brochure 593

Yellowstone vulkaan krater

NASA waarschuwt voor het einde van de wereld
Trui Engels 17/03/2014
De 'business as usual'-aanpak van de economische elite in onze wereld zal
de samenleving naar de afgrond drijven, zo waarschuwt een opmerkelijke
door de NASA gesponsorde studie.
Door de toenemende economische instabiliteit, de overbevolking en de
druk op de natuurlijke bronnen is de moderne beschaving goed op weg
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om over enkele decennia van de aardbol te verdwijnen. Dat blijkt uit een
wetenschappelijke studie die door het Goddard Space Flight Center van
de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA werd gefinancierd en dat
de Britse krant The Guardian kon inkijken.

dat Stephen Hawking en een team van Britse wetenschappers een
zogenaamde 'doomsday list' aan het opmaken zijn met onwaarschijnlijke
gebeurtenissen met weliswaar catastrofale gevolgen die de wereld kunnen
vernietigen. (Tot zover dit bericht over de NASA)

Aan de hand van een theoretisch model dat voorspelt wat er met de
geïndustrialiseerde wereld de komende eeuw zal gebeuren, ontdekten
wiskundigen dat zelfs met conservatieve schattingen het er zeer slecht
uitzag.
Verwijzend naar eerdere instortingen van vaak zeer gesofisticeerde
beschavingen - zoals het Romeinse keizerrijk, de Han-dynastie en het
Gupta-rijk - schrijven de wetenschappers in het vakblad Ecological
Economics de dreiging van een mogelijk einde van de moderne
beschaving toe aan een elite die doorgaans opteert voor een 'business as
usual'-aanpak als antwoord op crises.

De A - straal en het astrale
Het is nog steeds onduidelijk waartoe de zogenaamde chemtrails zouden
dienen. Soms ziet de lucht er helemaal wit en bewolkt van. Chemtrails
zijn de witte strepen die vliegtuigen met opzet sproeien in de lucht, en die
lang blijven hangen en uitwaaieren. Contrails zijn normale uitlaatgasstrepen, die snel weer verdwijnen. In Chemtrails zitten chemische stoffen
als barium, die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Volgens sommigen
zouden chemtrails de aurora-structuur beter
zichtbaar maken. Vocht in het luchtruim
gepaard met chemtrails-chemicaliën schijnt
nodig te zijn om de structuur vast te kunnen
s t e l l e n v a n d e b o ve n n a t u u r l i j k e
lichaamsvormen. Daar hangt dan wel een
duur prijskaartje aan voor de gezondheid van
al wat leeft! Tijdens de Olympische Spelen
in Londen 2012 werden de Fenix en de A-stralen getoond aan het grote
publiek. Het grote stadion bevatte bovenop 14 grote A’s die er rondom
heen stonden en verlicht waren. Het wees naar het astrale. In het
Watermantijdperk waar we zijn ingegaan komen hemel en aarde meer
naar elkaar toe, en dat brengt grote zegeningen met zich mee. Willen de
illuminati de chemtrails inzetten om te zien hoe de toenadering van hemel
tot aarde in z’n werk gaan? Willen zij proberen deze zegeningen zelf naar
zich toe te trekken en deze van ons te stelen?
Astraal reizen betekent dat je uittreedt. Je ziel verlaat dan het fysieke
lichaam en reist naar de astrale sfeer.

Steeds weerkerende cyclus
'Het proces van opgang en neergang is een steeds weerkerende cyclus
doorheen de geschiedenis', schrijft Safa Motesharri, een van de
onderzoekers die de factoren onderzocht die tot een val van de beschaving
kunnen leiden, gaande van bevolkingsgroei tot klimaatverandering. Het
samenvallen van deze factoren kan leiden tot een ineenstorting van de
samenleving door 'de druk op de grondstoffen' en 'de economische
scheiding van de samenleving in 'Elites' en Massa's.'
Volgens Motesharri lijkt de beschaving zich momenteel op een duurzaam
pad te bevinden, maar zelfs met een heel klein aantal Elites (rijken) die te
veel consumeren, kunnen de Massa's (armen) in een hongersnood geduwd
worden, die uiteindelijk tot de val van een samenleving leidt.
Toch waarschuwt het rapport dat een worstcasescenario van het einde der
tijden niet onvermijdelijk is en roepen de onderzoekers de elite in de
wereld op om het economisch evenwicht te herstellen.
Stephen Hawking
Het is niet de eerste keer dat wetenschappers ons proberen te
waarschuwen voor potentiële wereldrampen. Zo raakte vorig jaar bekend

Zie Wikipedia: Astraallichaam, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken Het astraallichaam, astrale lichaam ook wel
geestlichaam genoemd, is de vierde laag van de aura.
Zoals tegenover vrijwel alle parapsychologische verschijnselen, heeft de
wetenschap ook hier tegenover een skeptische houding.
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Het astrale lichaam verlaat het fysieke lichaam tijdens de slaap. Het
astrale lichaam wordt in de parapsychologie gedefinieerd als een
fijnstoffelijk lichaam met een fysiek verwaarloosbaar gewicht. De dikte
van het astrale lichaam zou afhankelijk zijn van de mate waarin de
eigenaar spiritueel ontwikkeld is. Een grotere spirituele ontwikkeling
vertaalt zich in een grotere uitstrekking van het astrale lichaam buiten het
fysieke lichaam. Dat kan variëren van twintig tot vijfenveertig centimeter
[bron?]. In dit vierde lichaam ontstaan onderlinge verbindingen met
mensen [bron?].
De parapsychologie onderscheidt enerzijds het astraallichaam en
anderzijds het etherisch dubbel[1]. Auteurs die dit onderscheid niet
maken, gebruiken vaak de term astraallichaam voor beide, hoewel de term
etherisch dubbel binnen de parapsychologie alleen voor levenden gebruikt
wordt. [1] Het principieel onderscheid tussen beide zogenaamde
voertuigen is dat het astraallichaam niet uit fysieke materie bestaat en dus
geen gewicht heeft, terwijl het etherisch dubbel uit zogenaamde subtiele
materie bestaat en een zeer klein doch reeds gemeten gewicht heeft
[bron?]. Een astraallichaam is een exacte replica van het fysieke lichaam
maar bestaat uit fijnere materie.
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hebben deze drie gemeentewapens in één wapenschild laten
samensmelten, en gebruikt voor onze Veluwse Israel Vrijstaat, zie:
Ook ons woonhuis De Pentahof
is gebaseerd op de symboliek in
het Barneveldse Wapenschild,
en wijst naar de grote
t r ans f or mat i e , zo a l s de
veelvratige rups zich in haar
doodskleed wikkelt, de cocon,
om na verloop van tijd als een
vliegende vlinder te voorschijn
te komen.
Nederland staan grote
veranderingen te wachten,
namelijk als ‘bestelde plaats’,
waarvan David spreekt in
2Samuel 10:7
De illuminati weten dat en hebben het tijdens de Olympische
Winterspelen in Sotsji Rusland ons getoond. De plattegrond en indeling

Tijdens uittredingen zou je met je astraallichaam reizen (zie astrale vlak).
Het astraallichaam zou vaak automatisch de vorm van het aardse lichaam
aannemen en van een fijnstoffelijke substantie zijn. Het wordt wel
beschreven als (semi-) transparant, (semi-) transparant zilvergrijs, zilver,
grijs, blauw, goud. (Tot zover Wikipedia)
http://www.niburu.nl/wetenschappers-ontrafelen-geheimen-van-astraal-rei
zen/
De transformatie van Nederland
In ons land hebben de afgelopen tijd diverse ongewone
natuurverschijnselen plaats gehad. De overheid weet hier wel van, maar
zwijgt in alle talen. Er zullen nog grotere calamiteiten plaatsgrijpen in
verband met deze transformatie. De transformatie is afgebeeld in enkele
gemeentelijke wapenschilden, o.a. die van Barneveld, Putten en Ede. Wij
Sochi plattegrond als een oog, met de toekomstige vorm van Nederland-Berg Sion
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van de paviljoens vertonen het beeld van de plattegrond van ons land als
bovenzijde, zoals dat er in de komende nieuwe tijd eruit zal gaan zien. Er
zijn ook verschillende kleuren zichtbaar in Sotsji, die overeenstemmen
met de breuklijnen die door de Rijn en Maas lopen. Door de Rijn loopt de
breuklijn van het Jura-massief, en door de Maas loopt de breuklijn van het
Barabant-massief. De Rijn loopt door het vulkanische Eifel-gebied, waar
de vulkanen er nog steeds zijn en af en toe laten zien dat er nog
activiteiten zijn. Bij een uitbarsting ervan zal Nederland los komen te
liggen van het Europese continent. Er zullen alsdan delen van ons land
mogelijk wegzakken, terwijl andere delen sterk omhoog zullen worden
geduwd. Zie nogmaals onze brochure 593 over de Berg Sions.
http://reflectionmaat.blogspot.nl/2014_02_01_archive.html

In de provincie Zeeland, en ook in Zuid
Holland gebeuren aan de kust
opmerkelijke dingen. Het
Grevelingenmeer is totaal afgestorven.
De Zeeland-brug vertoont scheuren. Er
zijn grote gaten onder de
Oosterscheldedam. Friesland en
Groningen vertonen r egelmatig
verzakkingen en kleine bevingen, en ook Ook in Nederland kennen we het
fenomeen van het zinkgat. In 't
andere gebieden waar aardgas, olie, zout Haantje in de buurt van Sleen zakte in
en andere stoffen worden gewonnen. 1965 een gigantische boortoren
Ook in Limburg vinden regelmatig binnen enkele seconden de grond in.
kleine aardbevingen plaats. De grond en Dit had toen alles te maken met
Niet het meertje is echter
de platen onder Nederland zijn aan het gaswinning.
het zinkgat op dit plaatje, maar het
schuiven, waardoor de bodem plotseling groene deel in het bos. Het meertjes is
kan inzakken. Wereldwijd is dit ontstaan doordat ze voor het dichten
fenomeen aan de gang, aangezien er van het gat zand nodig hadden. Bron:
wereldwijd duizenden zinkgaten Tento.nl & Googlemaps
spontaan ontstaan (sinkholes). Ook in
ons eigen land zijn diverse zinkgaten ontstaan. De kleuren dus die men te
Sochi gebruikte laten ons zien wat er in ons land aan de hand is. Sochi
staat in het teken van het cijfer 5. Sochi bestaat uit 5 letters. De
olympische ringen zijn er 5, en hebben 5 kleuren, waarbij men de
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vijfpuntige sneeuwvlok gebruikte in logo’s. Het getal 5 staat voor
genade. Bethesda had 5 zuilen of zalen. De rijke man had nog 5 broers.
David versloeg Goliad en droeg 5 steentjes bij zich. De Israelieten
trokken uit Egypte in rijen van 5.
De harmonie in de natuur en daar staat de godin Isis
voor in oud Egypte- is
dusdanig verstoord door het
menselijk ingrijpen, dat
rampen onvermijdelijk zijn,
zie brochure 534 over IsisIsrael.
Er zijn de afgelopen jaren
grote klimaatveranderingen geweest, met heel veel overstromingen. In
ons land is het geen winter geweest, wat zelden voorkomt, terwijl in
andere delen van de aarde het vroor dat het kraakte. Ons land blijkt de
spil te zijn, het oog, in het midden van de aarde, waar de rest van de aarde
omheen draait. Nederland ligt op het nulpunt van de aarde, en in het
midden van ons land ligt de Veluwe, waar het volslagen stil zal zijn, zoals
het midden in het oog van een orkaan volkomen stil is. Het geometrisch
middelpunt van ons land ligt in Lunteren, en het geodetisch middelpunt
ligt tussen Garderen en Putten. Het gaat hier om het zogenaamde ‘Wiel
der Schepping’, of ook in de Bijbel ‘Het Rad onzer Geboorte’ genoemd.
Jakobus 3:6 De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid;
alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam
besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de
hel.

De illuminati die achter de Olympische spelen zitten weten veel meer dan
wij wel denken. Tijdens de spelen is er veel symboliek van de illuminati
zichtbaar gekomen. Wij hebben er aparte brochures over samengesteld.
Ook in de Olympische spelen in Londen 2012 was veel symboliek te zien
van de illuminati. Het Rad of Wiel der schepping lijkt op een Oog.
In het midden van de aarde, in het midden van ons land, zal de berg Sions
opgericht worden en zal JHWH verschijnen, zie Zacharia 4 - 6. Zie ook
Jesaja 40:1-11 In het verborgen heeft JHWH alles in gereedheid laten
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brengen door Zijn mensen. Niet alleen geografisch, maar ook op politiek
en religieus terrein vinden er grote ‘aardverschuivingen’ plaats. Straks
gaat de beerput nog verder open en zullen we het bedrog van de banken,
van de financiele markten en politici geheel gaan zien. De psychopaten
die momenteel op veel topfuncties zitten, liegen dat het gedrukt staat,
maar zullen openbaar worden. De pedo-doofpot gaat open. Volgens
www.pateo.nl bestaat de complete top van de mondiale control freaks uit
pedofiele psychopaten.
Volgens René van de Brink van www.embassadorion.com
is er met de aarde, en met name met ons land heel veel gaande.
Het gaat om Aquifer en de zinkgaten. In vroeger tijden heeft de stad
Machu Pichu van de Maya’s net als ons land aan de kust gelegen in een
deltagebied. Momenteel ligt Machu Pichu ongeveer 1000 tot 1500 meter
hoog in de bergen.
Aquifer is volgens Wikipedia:
Een aquifer, van het Latijn voor water en dragen is een watervoerende
laag in de ondergrond
(bijvoorbeeld zand).
Vanuit een aquifer kan
water gewonnen worden
via een bron.
Verwante termen zijn
aquitard, een relatief
slecht waterdoorlatende
laag, en aquiclude (of
aquifuge), eveneens een
slecht waterdoorlatende
laag, die boven of onder
een aquifer ligt.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterbeheer_in_puinwaaiers
http://geos.scientica.be/wiki/index.php/Hydrogeologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrologie
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Delen van de aarde die momenteel hoog zijn kunnen zakken, en delen die
laag zijn kunnen en zullen omhoog gedrukt worden. Wanneer men een bal
aan de ene kant indrukt zal de andere kant meer bol gaan staan. Het
proces van aquifer kan worden versneld door menselijk ingrijpen in de
aarde. Men kan via HAARP ingrijpen, of via nucleaire bommen, etc. De
grote veranderingen in de aarde en aardlagen zijn reeds in gang gezet en
zijn door niets meer te stoppen.
Zie verder onze brochures 592 Het Goddelijk Geboorteproces; 593 De
komende Metamorfose; 603. De komende Nieuwe Tijd; 671 Het
Kosmische Omslagpunt.
En zie Psalm 144:
1 Een psalm van David. Gezegend zij JHWH, mijn Rotssteen, Die mijn handen
onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten oorlog;
2 Mijn Goedertierenheid en mijn Burg, mijn Hoog Vertrek en mijn Bevrijder
voor mij, mijn Schild, en op Wien ik mij betrouwe; Die mijn volk aan mij
onderwerpt!
3 O JHWH! wat is de mens, dat Gij hem kent, het kind des mensen, dat Gij het
acht?
4 De mens is der ijdelheid gelijk; zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw.
5 Neig Uw hemelen, JHWH! en daal neder; raak de bergen aan, dat zij
roken. (vulkanische uitbarstingen)
6 Bliksem bliksem, en verstrooi hen; zend Uw pijlen uit, en verdoe hen.
7 Steek Uw handen van de hoogte uit; ontzet mij, en ruk mij uit de grote
wateren, uit de hand der vreemden;
8 Welker mond leugen spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der
valsheid.
9 O God! ik zal U een nieuw lied zingen; met de luit en het tiensnarig instrument
zal ik U psalmzingen.
15 Welgelukzalig is het volk, dien het alzo gaat; welgelukzalig, is het volk,
wiens God JHWH is.

Lees vervolgens ook Jesaja 40:1-11
1 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.
2 Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld
is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand van JHWH dubbel
ontvangen heeft voor al haar zonden.
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3 Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg van JHWH, maakt
recht in de wildernis een baan voor onzen God!
4 Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen
vernederd worden; en wat krom
is, dat zal recht, en wat
hobbelachtig is, dat zal tot een
vallei gemaakt worden.
5 En de heerlijkheid van JHWH zal
geopenbaard worden; en alle vlees
te gelijk zal zien, dat het de mond
van JHWH gesproken heeft.
6 Een stem zegt: Roept! En hij
zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees
is gras, en al zijn goedertierenheid
als een bloem des velds.
7 Het gras verdort, de bloem valt
af, als de Geest van JHWH daarin
blaast; voorwaar, het volk is gras.
8 Het gras verdort, de bloem valt
af; maar het Woord onzes Gods
bestaat in der eeuwigheid.
9 O Sion, gij verkondigster van
goede boodschap, klim op een
hogen berg; o Jeruzalem, gij
verkondigster van goede boodschap,
hef uw stem op met macht, hef ze
op, vrees niet, zeg den steden van
Juda: Zie hier is uw God!
10 Ziet, JHWH zal komen tegen
den sterke, en Zijn arm zal heersen;
ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn
arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.
11 Hij zal Zijn kudde weiden gelijk
een herder; Hij zal de lammeren in
Zijn armen vergaderen, en in Zijn
schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.
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http://www.youtube.com/watch?v=g6Clsv3pv2w
Bovenstaande video is van Illuminatimatix van Bryan Kemila
Het Grote Kruis dd 21-24 april 2014
Het Paasfeest der illuminati is nabij, en dat zal gevierd worden van 21 tot
24 april aanstaande.
Wij zullen er een aparte brochure
aan wijden. Hier voorlopig enkele
gegevens erover. De mythe vertelt
ons dat Jezus gehangen werd aan
een kruis en stierf. Boven zijn hoofd
stond INRI.
De geboorte van
Jezus heeft men op
25
december
geplaatst, dat is de
dag van de herrijzing
Mars, Jupiter, Uranus en Pluto-kruis
van de zon-zoon van God.
Zie onze brochure 630
over het zonnevuur, en
brochure 603 over de
Black Sun. Pilatus zou
boven het kruis INRI
hebben laten plaatsen, dat
zoveel kan betekenen als
Igen Natura Renovatura
Integra, dat is: Door het
vuur zal de gehele natuur
vernieuwd worden. Dus
omvorming van de aarde
door vuur, en niet meer
zoals destijds bij Noach
door water. Zonne-uitbarstingen kunnen fungeren als een EMP-bom
(electric magnetic puls). Sommigen vertalen INRI door Igne Nitrium
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Roris Invenitur, dat betekent: Vuurdoop door middel van Hemelse Dauw
(kosmische energie).
Het christendom spreekt over een ‘wederkomst’ van Christus, maar in
werkelijkheid gaat het om de neerdaling van de hemelse dauw, het
kosmische sap van de Yggdrasil (wereldboom)
wat ITZ wordt genoemd, en in Hosea 6:3 de
Geest uit de hoogte wordt genoemd, zoals de
heilige Geest als een duif neerdaalt. Dat is op
een logo van CERN in Genève uitgebeeld. Het
gaat hierbij niet om een persoon die Jezus heet,
maar om de zalving met de heilige Geest,
waarbij zalven in het Grieks Christos is.
Het Kerstfeest is het Christos-feest, het feest
van de zalving met hemelse energie. De zon
sterft op 21 december wintersolstitium en ligt
drie nachten en drie dagen in het graf, dat is 72 uur. Op de 25e december
keert de zon weer terug, dat is de geboorte van de zon-zoon. Dat is in de
natuur ook afgebeeld in de bevruchting van het vrouwelijk ovum dat 72
uur leeft, en het duurt 72 uur voordat het mannelijk sperma in het lichaam
van de man regenereert. Het wijst naar de komende 72-urige duisternis,
zie brochure 457. Daarna volgt de opstanding, wedergeboorte van de
aarde en wat daar dan nog op leeft. Nederland is het centrum van deze
metamorfose, waarin een sterk morfogenetisch veld aanwezig is. Dat is
een gemeenschappelijk energieveld. Morfogen = wording van vorm, de
vorm van het pentagon, wat de hoogste enkelvoudige
geo-vorm is.
Er is op en in de zon momenteel veel actie gaande.
Een zonne-uitbarsting die op de aarde gericht is
noemt men een Carrington-gebeurtenis. Wanneer dat
plaatsvindt, worden wij als mensheid teruggeworpen
naar het stenen tijdperk. Alle elektronica wordt er
door vernietigd. De mensheid heeft er geen flauw
benul van dat wij als aarde in 2012 en 2013 en
februari 2014 ternauwernood ontsnapt zijn aan een
dergelijke grote zonne-uitbarsting die de aarde zou raken. In 1859 was er
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wel zo’n zonne-uitbarsting die de
aarde raakte, maar was de mensheid
nog niet afhankelijk van elektriciteit,
zoals dat momenteel het geval is.
Het heeft ook te maken met de mythe
van Osiris, Isis en Horus. Os-iris
wijst naar het openen van ons 3e oog
en het activeren van de linker
hersenhelft. Iris = oog. Isis wijst naar
de rechterhersenhelft. Horus is het nieuwe kind, de zon-zoon, hori-zon.
Oekraïne en de Krim
Wat zich momenteel afspeelt in de
Oekraïne en de Krim wijst naar de
geboorte van de Nieuwe Wereld Orde
der illuminati.
De Krim of Crimea wijst naar crème,
de room van de melk. Oekraïne wijst
naar de Crane of Kraanvogel, de
mythische Bennu-vogels, zoals de
ooievaar een baby bezorgt, zie onze
brochure 624. De Krim wordt gezien
door de illuminati als hun nieuwe
baby, die uit de wateren van de Zwarte
Zee (als baarmoeder) geboren wordt.
Het wordt door de geallieerden
voorgesteld als een crime of
criminaliteit van Putin-Rusland, maar
dat is het niet. De Krim is via een
referendum zelf naar Rusland
overgegaan op legale wijze.
De Oekraïne was de graanschuur van
Europa en de wereld. Dit wijst naar de
dorsvloer van Boaz, Arauna-Moria en
de Tempelberg. De illuminati spelen
hun Bijbelse-luciferiaanse spel om hun
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NWO op te richten via een schijntegenstelling van Noord - Zuid, Oost West. Dat wijst naar de polen of pilaren voor de Tempel Boaz en Jakin.
Het zijn twee polen die samenwerken. De Krim is het geboortekaartje
voor de NWO onder de Rothshilds, zie
hieronder: Daarin speelt Obama als Lionking met zijn rijzende zonne-logo en
no.44 een rol, samen met Putin en de rode
vlag onder no. 33 een leidende rol,
tezamen telt dat 77.
H e t ge t a l 3 3 i s d e h o o g s t e
vrijmetselaarsgraad, verwijst naar onze
ruggengraat die uit 33 wervels bestaat,
waardoor 31 zenuwbanen lopen en 2
erbuiten, de Ida en Pingala, dat is 33
totaal, zie onze brochure 592. Dat wijst
naar Boaz en Jakin, het mannelijke en
vrouwelijke. Boaz zou 80 jaar oud zijn
geweest toen hij Ruth als 40 jarige ter
vrouw nam. Ruth lag bij Boaz op de
dorsvloer. Boaz was de grootvader van David, die de dorsvloer van
Arauna kocht, waar later de Tempel gebouwd werd. Boaz is de rechter
pilaar ten Noorden van de Tempel, en Jakin is de linker pilaar, ten Zuiden.
Het wijst naar vader en zoon, David en Salomo, de oorlogvoerende en de
vredevorst, offer en beloning, verlosser en regeerder, zwart en wit. De
echte Davidster is een vijfpunt en het Salomonszegel is de zespuntster.
Het eerste dat erop de Krim werd gedaan op 21-03-2014 nadat de
verkiezingen een 96% overwinning voor Rusland hadden bereikt, was dat
er een eigen centrale bank voor de Krim werd opgericht, en wel een
Rothschild-bank. Datzelfde deden de geallieerden na hun inname van
Afghanistan, Irak, en Libië. Er resten nog slechts een paar landen ter
wereld waar de Rothshilds nog niet hun bank, d.w.z. hun controle over het
volk hebben, nl. Noord Korea, Iran, Syrië, en ???.
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Een baby groeit op in de buik van een moeder en ligt in het vruchtwater.
Water keert via vitaliseren terug tot haar oorspronkelijke drie-clustereenheid. Water is te programmeren, dat is door Masaru Emoto
aangetoond. Via HAARP kan men watervloeden scheppen, zoals dat ook
door middel van zeebevingen en vulkanische uitbarstingen kan
plaatsgrijpen. Noach overleefde de vloed door een ark. Een ark is een
boog. Daarna gaf JHWH als teken een ark of boog in de wolken, dat de
aarde niet meer door water zou vergaan. Wel volgt er een vuur-gericht
zoals wij zagen. JHWH waakt echter over Zijn volk. Zijn ogen doorlopen
de ganse aarde, en Hij bezit het Alziend Oog. In het hemelruim zijn
tekenen van het naderend vuurgericht aanwezig. Tijdens en na het Grote
Kruis in april 2014 zullen er 4 bloedrode manen zijn. Zie Joël 2:31.
http://apollosolaris.com/category/my-blogs/
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Besluit
Onze voorvaderen voorzagen tijdens de
Nadere Reformatie, dat is de 17e eeuw,
dat Nederland eens weer het Westerse
Israël zal worden genoemd, het Sion
Gods. Wij leven nu in een hoogst
spannende tijd, waar gebeurtenissen
elkaar snel opvolgen. Nederland speelt
in het wereldgebeuren een belangrijke
rol, zowel voor de illuminati als voor
de verstrooide schapen van het Huis
Israëls. Op 24-25 maart vond in Den
Het Salomonszegel, onderin de
Haag de nucleaire top plaats, waar 53 Golf van Aden, waar een
wereldleiders bijeen waren voor sterrenpoort ligt, en in het midden
overleg. Premier Rutte vond dat Riaad, links onder Mekka/Jeddah
daardoor de wereld een beetje veiliger
was geworden. De vraag is dan wie
deze wereld zo onveilig hebben
gemaakt? Zijn dat niet de overheden en
wereldleiders zelf met hun wapentuig?
Het zijn de illuminati die de Krim als
hun geboortekaartje van hun Nieuwe
Wereld Orde hebben afgegeven. JHWH
heeft echter Zijn
eigen zaadlijn,
waaruit Hij een nieuw volk zal laten
geboren worden op één hele speciale
dag, zie Jesaja 66:8. De illuminati
zullen via een zogenaamde Black
Swan-event (een zwarte zwaan
gebeurtenis), dat kunnen natuurrampen
zijn die men via HAARP creëert, of andere rampen die men zelf op touw
zet, de wereld in chaos storten. Uit die chaos willen zij een Nieuwe
Wereld Orde scheppen. Ordo Ab Chao.
http://www.fool.com/investing/general/2013/11/16/5-black-swans-that-co
uld-change-the-world-in-2014.aspx
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De God van Abraham, Izaak, Jakob/Israël kiest voor een witte zwaan
gebeurtenis, het herstel van Zijn volk, een overblijfsel naar Zijn
verkiezing. De witte zwaan is een elegante sierlijke koningsvogel. JHWH
zal Koning zijn over de ganse aarde en regeren via David op de Berg
Sions. Zie o.a. Jeremia 23:5, en 33:15. Het grote geheim ligt bij de
‘Sleutel Davids’, zie Openbaring 3:7.........................
Jesaja 60:21 En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij
zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit Mijner
plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde.
Jesaja 4:5 En JHWH zal over alle
woning van den berg Sions, en over
haar vergaderingen, scheppen een
wolk des daags, en een rook, en den
glans eens vlammenden vuurs des
nachts; want over alles wat heerlijk is,
zal een beschutting wezen.
Jesaja 31:4 Want alzo heeft JHWH
tot mij gezegd: Gelijk als een leeuw,
en een jonge leeuw over zijn roof brult, wanneer ook een volle menigte der
herderen samengeroepen wordt tegen hem, verschrikt hij voor hun stem niet, en
vernedert zich niet vanwege hun veelheid; alzo zal JHWH der heirscharen
nederdalen, om te strijden voor den berg Sions en voor haar heuvel.
Joël 2:32 En het zal geschieden, al wie den Naam van JHWH zal aanroepen, zal
behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn,
gelijk als JHWH gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die JHWH zal
roepen.
Obadja 1:17 Maar op den berg Sions zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid
zijn; en die van het huis Jakobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten.
Obadja 1:21 En er zullen heilanden op den berg Sions opkomen, om Ezau’s
gebergte te richten; en het koninkrijk zal van JHWH zijn.
Micha 4:7 En Ik zal haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar
die verre henen verstoten was, tot een machtig volk; en JHWH zal Koning over
hen zijn op den berg Sions, van nu aan tot in eeuwigheid.

