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Pasen en het offer
De kerkelijke voorstelling is, dat er met Pasen een offer gebracht is door
Jezus zelfofferande, waarmee hij voor de zonden der mensheid zou hebben
betaald aan God de Vader. God is heilig en rechtvaardig en kan geen
zonden door de vingers zien. Wij staan bij God in de schuld. Volgens de
leer der erfzonde staan wij -hoewel zelf daarvan onwetend- in de schuld bij
God vanwege onze bloedband aan Adam en Eva. Hierover gaat Zondag 3
van de Heidelbergse Catechismus. Vraagt u zich weleens af of het
christelijke Paasfeest iets te maken heeft met Pesach en de Uittocht?
Het naderende Megaritueel
Het kruis is tot het voornaamste christelijke symbool gemaakt. Je ziet het
overal op en in kerken en in de huizen. Vreemd dat een symbool dat de
moorddadige dood en een afschuwelijk mensenoffer symboliseert tot het
voornaamste christelijke teken is geworden. De herkomst van het kruis is
immers in het geheel niet christelijk, zie brochures 320 en 627.
Het kruis heeft een zeer oude astronomische/astrologische herkomst. Het
wijst naar een bepaalde conjunctie of samenstand van planeten. Tijdens een
samenstand van planeten worden er hogere energieën opgewekt waardoor
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de aarde en haar bewoners zich meer bewust worden, zich vernieuwen.
Uiteindelijk is die energie afkomstig van de zon als bron, nl de zonneactiviteit. Onze huidige zon krijgt zijn energie ook weer van de centrale
zon in de Melkweg, etc. Er zijn kleine en grote kruisen, samenstanden van
planeten. Een zeer groot of kardinaal kruis is energetisch en krachtig. Alle
oude en latere religies zijn in oorsprong natuur-godsdiensten. Men trachtte
op alle mogelijke manieren het contact met de Elohim (goden) te
verkrijgen, dan wel te herstellen. Dat contact werd verbroken, zie Genesis
3. De energie om contact te kunnen maken met de ‘goden’, is op sommige
tijden het sterkst, namelijk tijdens conjuncties van planeten. Dan kan er een
kruis of X-poort ontstaan, ook wel
sterrenpoort genoemd, om daarmee
te kunnen reizen door de tijd en te
communiceren met de ‘goden’. De
van de Anunnaki afstammende
elite of illuminati, die drakenbloed
bezitten, maken er geen geheim
van dat de hemelse energie via een
kruis eraan zit te komen, en er in
het verleden meerdere malen al
geweest is. Maar nu komt er een
heel speciaal zeer groot kruis op
23/24 april 2014. Tijdens de
Olympische Spelen in Londen
2012 en in Sochi 2014 werd dat
aangetoond en aangekondigd. Zij
geven de komst van die hogere
sterke energie aan door middel van het Phoenix-teken, de symbolische
Bennu-vogel, een kraanvogel. Via deze sterke energie proberen zij over te
gaan van de ene staat van bewustzijn naar een hogere, en om uit de 3e
dimensie te kunnen ontsnappen. Zij zijn destijds achtergebleven op de
aarde, of liever ze zijn uit hun hemelse standplaats (Oiketerion) op de aarde
geworpen door JHWH.
Er zijn reeds energie-ontladingen over de aarde en mensheid geweest de
afgelopen jaren. De mensheid is langzaam aan het ontwaken. Oude
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systemen worden doorzichtig en moeten het veld ruimen. De Phoenix is in
die zin aangekomen ter ontwaking. Het getal 33 is het hoogste niveau dat
bereikbaar is, via onze ruggengraat. De tweekoppige Phoenix wijst naar de

dialectiek van Hegel.
INRI
INRI wordt dikwijls weergegeven als Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.
In brochure 757 hebben wij nog meerdere uitleggen ervan aangegeven. Het
gaat om hogere bewustwording, waardoor wij niet langer in het graf van
onwetendheid kunnen blijven slapen. Wij zullen opstaan. De kosmische
energie zal via onze ruggengraat in ons afdalen en ons hart en derde oog
openen. De Anunnaki-illuminati menen dat zij als blauwbloedigen over de
mensheid zijn aangesteld als regeerders. De eerste Pendragon-koning was
Cymbeline, die in het jaar 10 na Christus werd gekroond in de plaats
Camu-lot. Camulot betekent zoveel als gekromd licht, net zoals op de
planeet Saturnus een zeshoekige straalstroom heerst..
Door middel van de hogere kosmische energie worden nieuwe werelden
gevormd binnen en buiten ons mensen. Deze energie wordt over de aarde
als een zalfolie uitgestort. Chrisma = zalven, zodat wij gezalfden, dat is
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christossen worden. In het centrum van een kruis ontstaat de hoogste
energie. Een kruis is er om eraan opgehangen te worden, dus gedood te
worden, waardoor ons oude ego eraan gaat. Na het
kruis volgt er pas een opstanding tot nieuw leven in
volle liefde en harmonie met het oneindige. Alleen in
het midden van het kruis komen wij tot vol
zelfinzicht, waardoor zelfveroordeling,
schuldbekentenis en overgave, waardoor vergeving
en bevrijding tot stand komt. Ons hart wordt erdoor geopend in relatie met
ons derde oog, de pijnappelklier. Dan volgt er omkeer, bekering, nieuw
leven. Dan is de liefde Gods in onze harten uitgestort en staat ons hart in
vuur en vlam, zie de afbeeldingen
Tijdens 21-12-2012 waren er twee kosmische kruisen, zie onze brochures
630 en 673. Sindsdien zien wij wereldwijd grote veranderingen. Het
mensdom ontwaakt. De Arabische Lente is daarvan een bewijs, en ook
andere revolutionaire bewegingen. Op 23/24 april 2014 vindt er opnieuw
een heel zeldzame astronomische gebeurtenis plaats. Vier planeten staan
alsdan in een kruis van exact 90 graden de één tot de ander. Het gaat om de
planeten Mars, Pluto, Uranus en Jupiter. Elk van deze vier planeten zit 13
graden van de vier volgende tekens van de dierenriem af:
Pluto staat 13 graden van het teken Capricorn af
Jupiter staat 13 graden van het teken Cancer af
Mars staat 13 graden van het teken Libra af
Uranus staat 13 graden van het teken Aries af
Mars is tevens retrograde (teruggaand) tijdens dit
kardinale grote kruis, dat wil zeggen, hij verschijnt en
gaat daarna weer terug. Op 8 april staan Mars, de aarde en
de zon in één lijn, wat vrij zeldzaam is. Het wordt op 23/24 april 2014 een
ware smeltkroes van energieën, die ook nog weer eens plaatsvindt tussen
een algehele maansverduistering op 14 april, gevolgd door een
zonsverduistering op 28 april. Toe maar, het kan niet op.
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Het kardinale grote kruis heeft ongeveer 7
maanden lang een groot effect op de aarde en
haar bewoners, namelijk vanaf 21-12-2013, de
dag van de dood van de zon (Osiris) tot in juli
2014. De eeuwenoude politieke en religieuze
fundamenten zullen erdoor in beweging komen
en instorten. Door ontwaking zullen de mensen
het bedrog van de politieke, religieuze,
financiële en maatschappelijke stelsels door
krijgen en van zich afschudden. Er komt een
nieuwe wereld orde, niet die der illuminati,
maar van JHWH, zoals in Daniël 2 omschreven,
als steen die van de bergen zonder handen afgehouwen is en alle
koninkrijken vermaald. Er zal een nieuwe wereld orde verschijnen die niet
gebouwd is op dwang, slavernij en bedrog, maar die op liefde, waarheid,
samenwerking en rechtvaardigheid is gebaseerd.

6 Pasen 2014 en het kruis

no.761

Metatronkubus symboliseert de dood in de wereld van de haat én de
nieuwe geboorte in de wereld van liefde.

De totale maansverduistering op 14 april 2014

Dat de Anunnaki-illuminati de hemelse energie ons willen onthouden en
voor zichzelf trachten aan te wenden is duidelijk. Hun roverij, heerszucht,
bedrog, illegaliteit en dergelijke zal eraan moeten geloven. Zij zullen alles
op alles in het werk stellen om ons tot slaven te kunnen exploiteren. Hun
symboliek is erop gericht en zij menen er aanspraak op te kunnen maken
dat zij wederrechtelijk de hemelse energie van ons mogen afnemen en voor
zichzelf behouden als elite. Hun meest heilige getal is het getal 13. Dat
vertegenwoordigt de 13 sferen van de Metatronkubus, de 13
scheppingswetten, de 13 punten van ons geactiveerde lichtlichaam
(Merkaba), de 13 bewustzijn niveaus van ons DNA. De 13e sfeer van de

De totale zonsverduistering op 28
april 2014

13 sterren
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De Vitruviusman van Da Vinci in het midden van het vierkant,
waar het generatieve aspect in het brandpunt staat

http://theopenscroll.blogspot.nl/2013/03/decoding-symbolism-of-pope-francis-is_23.html

http://www.universallifetools.com/2014/03/cardinal-grand-cross-april-2014/

De Fenix links bovenin, en eronder de zon-aanbidding, met
daaronder het dubbele kruis van de Britse vlag

In het Amerikaanse Grootzegel zien we het getal 13 veelvuldig aanwezig.
Voor de illuminati is dit hun geluksgetal. Op 14/15 april 2014 is het volle
maan, de eerste van drie sterke volle manen, die wel de ‘Christ Full Moons’
worden genoemd. In de maand maart 2014 hadden wij zelfs twee nieuwe
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manen. Er zijn in 2014/2015 in totaal vier bloedrode manen (offermanen).
In de profeet Joël hoofdstuk 2:31 wordt de
bloedrode maan aangehaald. 15 april is de
eerste. Wij weten uit de Bijbel dat de
‘lichten’ aan het hemelrond ons gegeven
zijn tot tekenen en gezette tijden, zie
Genesis 1:14-18. De energie die ontstaat
rond 23/24 april 2014 wijst naar Pasen, het
voorbijgaan van de verderfengel in
Egypte, wanneer hij het bloed zag aan de
posten der deuren bij de Israëlieten. De
bloedrode manen kunnen erop wijzen dat
er in die tijd veel bloed wordt vergoten op
de aarde. Mars is de rode planeet, de
oorlogsplaneet, wat erop kan wijzen dat de Jesus and the arrows. Four
Rothschilds via Rusland - de rode vlag met represent them cardinal point
hamer en sikkel- extra energie zullen laten pillars and the centre one is the
resurrected one, from ra/re aka
vrijkomen door middel van een oorlog.
saturn to Jupiter. De 5 pijlen
Deze energie kan veel harten in vuur en
wijzen naar zonne-uitbarstingen
vlam zetten, hetzij positief of hetzij
negatief. Wij zien dezelfde afbeeldingen
van Maria en Jezus en hun vlammend hart in de Rooms Katholieke
symbolen. Wijst de planeet Pluto naar het gebruik van plutonium? Zal PanBafomet zijn gruwelijk werk verrichten in deze periode van Pesach - Pasen?
Maria’s vlammende hart wijst naar het moederhart dat in brand zal staan
wanneer zij veel slachtoffers van haar mensenkinderen zal betreuren
Wij moeten wel door deze bloedmanen-periode heen om de nieuwe
geboorte te kunnen ondergaan. De 2e bloedmaan is er tijdens Loofhutten
op 8 oktober 2014, en de 3e is er op 4 april 2015 tijdens Pasen, en de 4e is
er op 28 september 2015 tijdens Loofhutten. De planeten-standen boven
onze hoofden sturen op aarde de agenda’s aan der illuminati. Wat dat
betekent tijdens het Grote Kardinale Kruis op 23/24 april 2014 zal blijken.
Het zal enerzijds balans, anderzijds een krachtmeting te zien geven.
In het midden van de Melkweg is een groot zwart gat, de zogenaamde
‘zwarte-paard-nevel’. Tijdens de opening van de Olympische Spelen in
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Sochi konden wij de paarden zien via een holografische voorstelling, die de
zon voorttrokken. Bij het zwarte gat in de Melkweg vormde zich in 2011
een grote gaswolk, G2 genaamd. Deze gaswolk kwam in maart 2014 het
dichtst bij het Galactische centrum. Het joodse Pesach begint op 15 april,
dat is de dag van de maansverduistering, en eindigt op 21 april. Pesach,
volgens het Verbondsboek, valt dit jaar op 13 tot 19 april met ongezuurde
broden. Op 23-24 april is dan vervolgens het Grote Kardinale Kruis. Wij
kunnen grote natuurrampen in deze tijd verwachten. Er waren 28/29 maart
behoorlijk zware aardbevingen in Los Angeles en Chili. De centrale zon in
de Melkweg wordt voortgetrokken of aangetrokken door het zwarte paard,
het zwarte gat, zoals we zagen in Sochi. Wanneer de centrale zon de G2gaswolk activeert kan deze de aarde raken. De aarde zal dan de vruchten
van de diverse kruisigingen trekken. Kruisiging is eer zeer oud ritueel dat
toegepast werd op nieuwelingen die tot een mysterieschool toetraden.
De leerling werd op een kruishout gelegd en wel voor een dag of drie erop
vastgebonden. In die tijd zou de geest van de
nieuweling de tijd hebben om de kosmos door te
reizen om daar de mysteriën van het heelal te leren
kennen. De mens moest gekruisigd worden, zijn ego
gedood, om vrij te worden. Daar wijzen de laatste
woorden van Jezus op, zoals ze zijn opgetekend in
het verhaal: Eli, Eli, Lama Sabachtani. Dat is foutief
vertaald door: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij
mij verlaten?
Men wilde door middel van een foutieve vertaling de
echte waarheid verbergen. De juiste vertaling luidt
als volgt: Mijn God, mijn God, hoe verheerlijkt Gij mij! (Of: door Uw
kracht-energie heb ik overwonnen!)
De nieuweling werd immers verheerlijkt en verrijkt met nieuwe
hoedanigheden. Hij overwon zijn oude ego en liet dat los. Er staat
vervolgens ook niet dat Jezus uit de dood opstond, maar uit de ‘doden’, dat
wil zeggen dat de nieuweling zijn hoogste trap van inwijding had bereikt,
dat is de bron van innerlijke waarheid. Dan erkent men het Goddelijke
vanuit het goddelijke in het herboren hart. Dat is zoveel als een opstanding
uit de doden, waar het in de mythe over Jezus over gaat. Er vond immers
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afbeeldingen een belangrijk symbool uit de Mesopotamische, Egyptische,
Griekse en Aziatische mythologie. Is de opvallende verering van deze
symbolische Leeuw soms een verwijzing naar een tijdperk waarin een nieuwe
menselijke beschaving, als 'geschenk van de goden', een feit werd? De Leeuw
als ontbrekende schakel tussen mensen en goden. Een connectie waarin de
sfinx een belangrijke rol speelt.

http://partyflock.nl/topic/985728/page/2#m35228301

In religies worden veel vierkanten als symbool genomen, wat in feite wijst naar
de Saturnus-verering, zie brochure 646

nooit een letterlijke kruisiging plaats, maar een symbolische, en zo ook de
opstanding is symbolisch voor de vernieuwing van het hart en de geest.
Wanneer men er goed over nadenkt is een gekruisigde Godszoon een
ongerijmdheid. De evangeliën zijn geen historische verhalen, maar
symbolische geschriften die een verborgen waarheid bevatten. Wij komen
er straks nog op terug.
Van Willem Witteveen: De Bibliotheek van Gizeh
Gerekend vanaf het zogenaamde lentepunt is de Leeuw het vijfde teken van
onze - uit twaalf tekens bestaande - dierenriem. In de astrologie wordt dit
teken geassocieerd met het element Vuur, met als traditionele heerser de
Zon: de 'brenger van leven'. In onze huidige cultuur is de Leeuw de koning
der dieren, maar in vele oude culturen had de Leeuw een belangrijke
symbolische functie met bijbehorende eigenschappen zoals kracht, wijsheid,
moed en waakzaamheid. In het Oude Egypte werd hij vertegenwoordigd door
de wakende God 'Aker' waarbij twee - rug aan rug - zittende leeuwen met het
symbool van de Zon er boven het verleden en de toekomst weergeven. De
Leeuw was ook het edele dier dat de wagen van de moedergodin trok die lang
geleden afdaalde op Aarde en de 'poort van God' opende in het
Oud-Babylonische Rijk. De poort van God, opgedragen aan de godin Ishtar
altijd afgebeeld met vleugels en staande op twee leeuwen. De Leeuw was
verbonden aan de goden en door middel van diverse sculpturen en

Paasvuren
Paasvuren, waar komt het vandaan? En zullen de illuminati met Pasen hun
atomaire vuren vertonen aan de mensheid?
De nucleaire top 24/25 maart in Den
Haag ging eraan vooraf. Is hun
schaakspel daar begonnen en zijn alle
pionnen op hun plaats gezet?
Tegenover hun vergadering en
gesmede plannen staat het Goddelijke
raadsbesluit, zoals in Jesaja 47
geschreven staat, nl. dat de jonkvrouw,
de dochter van Babel af moet dalen
van haar troon en in het stof moet De Fenix als Vuurvogel
zitten. JHWH zal wraak nemen ter verlossing van Zijn ware volk Israel. De
dochter van Babel was hoogmoedig en hardvochtig. Zij meende koningin te
zullen zijn tot in alle eeuwigheid. Zij hield zichzelf voor de gek door te
denken dat ze nooit weduwe zou worden en zij niet van haar kinderen zou
beroofd worden. De dochter van Babel is de dochter der Chaldeën, wat wijst
naar de regerende klasse der Geallieerden, met name in Engeland.
Het kwaad zal haar overvallen. Hun astrologen hebben het bij het foutieve
einde, zie vers 13. Het Goddelijk vuur zal hen verbranden als stoppelen
1 Daal af, en zit in het stof, gij jonkvrouw, dochter van Babel! zit op de aarde, er is geen
troon meer, gij dochter der Chaldeen! want gij zult niet meer genaamd worden de tedere,
noch de wellustige.
2 Neem de molen, en maal meel; ontdek uw vlechten, ontbloot de enkelen, ontdek de
schenkelen, ga door de rivieren.
3 Uw schaamte zal ontdekt worden, ook zal uw schande gezien worden; Ik zal wraak nemen,
en Ik zal op u niet aanvallen als een mens.
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4 Onzes Verlossers Naam is JHWH der heirscharen, de Heilige Israels.
5 Zit stilzwijgende, en ga in de duisternis, gij dochter der Chaldeen! want gij zult niet meer
genoemd worden koningin der koninkrijken.
6 Ik was op Mijn volk zeer toornig, Ik ontheiligde Mijn erve, en Ik gaf hen over in uw hand;
doch gij beweest hun geen barmhartigheden, ja, zelfs over den oude maaktet gij uw juk zeer
zwaar.
7 En gij zeidet: Ik zal koningin zijn in eeuwigheid; tot nog toe hebt gij deze dingen niet in
uw hart genomen, gij hebt aan het einde daarvan niet gedacht.
8 Nu dan, hoor dit, gij weelderige! die zo zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en
niemand meer dan ik: ik zal geen weduwe zitten, noch de
beroving van kinderen kennen.
9 Doch deze beide dingen zullen u in een ogenblik overkomen,
op een dag, de beroving van kinderen en weduwschap;
volkomenlijk zullen zij u overkomen, vanwege de veelheid uwer
toverijen, vanwege de menigte uwer bezweringen.
10 Want gij hebt op uw boosheid vertrouwd; gij hebt gezegd:
Niemand ziet mij; uw wijsheid en uw wetenschap heeft u afkerig
gemaakt; en gij hebt in uw hart gezegd: Ik ben het, en niemand
meer dan ik.
11 Daarom zal er over u een kwaad komen, gij zult den
dageraad daarvan niet weten; en een verderf zal er op u vallen,
Sterrenwichelaars
hetwelk gij niet zult kunnen verzoenen; want er zal snellijk een
onstuimige verwoesting over u komen, dat gij het niet weten zult.
12 Sta nu met uw bezweringen, en met de veelheid uwer toverijen, waarin gij gearbeid hebt
van uw jeugd af; of gij misschien voordeel kondet doen, of gij misschien u kondet sterken.
13 Gij zijt moede geworden in de veelheid uwer raadslagen; laat nu opstaan, die den
hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de nieuwe manen voorzeggen; en
laat ze u verlossen van die dingen, die over u komen zullen.
14 Ziet, zij zullen zijn als stoppelen, het vuur zal ze verbranden, zij zullen zichzelven niet
kunnen rukken uit de macht der vlam; het zal geen kool zijn om bij te warmen, geen vuur om
daarvoor neder te zitten.
15 Alzo zullen zij u zijn, met dewelke gij gearbeid hebt, uw handelaars van uw jeugd aan,
elk zal zijns weegs dwalen, niemand zal u verlossen.

De illuminati en de raadgevers van de dochter van Babel (der Chaldeën)
zullen beschaamd worden. Zij zullen vol verwachting hebben uitgezien naar
het Kardinale Grote Kruis op 23/24 april 2014, en daar al hun pijl-punten op
hebben gescherpt. Helaas, JHWH verijdeld de raadslagen der goddelozen en
ontfermt zich over Zijn overblijfsel.
Paasvuur en de Ring van vuur
Hieronder een bericht van www.welingelichtekringen.nl

14 Pasen 2014 en het kruis

no.761

De breuklijn onder Noord- en Zuid-Amerika ‘wordt een beetje wakker’
Door Maroesja Perizonius - dinsdag 1 april 2014, 18:01
In sommige kringen maakt men zich zorgen over het ‘wakker worden’ van
de aardkorst onder Noord- en Zuid-Amerika. Terwijl de seismische
activiteit de laatste decennia juist extreem laag zou zijn geweest, wijzen nu
een aantal gebeurtenissen op verhoogde activiteit in de aardkorst.
Ongeveer 75% van alle vulkanen in de
wereld bevinden zich in de zogenaamde
‘Ring van Vuur’ rondom de Grote
Oceaan: ruwweg van Nieuw-Zeeland
naar Indonesië, Japan, Alaska, Canada en
de VS en Zuid-Amerika. In totaal
herbergt dit gebied naar verluidt 452
vulkanen waaronder 65 gevaarlijke
vulkanen.
Volgens seismologen is het onvermijdelijk dat de ‘Big One’ ooit Californië
zal treffen en misschien
wijzen deze feiten er op dat dit
moment naderbij komt: de
aardbeving van 5.1 vorige
week in Los Angeles met
meer dan 100 naschokken en
met nog een aardbeving van
4.1
op
zaterdag;
aardverschuivingen en kleine
aardbevingen in Oregon (VS);
een beving van 4.8 in
Yellowstone National Park
met meerdere naschokken; een aardbeving in Peru van 6.3 en 41
aardbevingen in Chili hoger dan een 4.5 binnen 7 dagen. (Daarna was er een
aardbeving in Los Angeles van 7,5)
Egill Hauksson, seismoloog, zegt dat de bevingen zich uitstrekken langs de
breuklijn van de San Gabriel Vallei naar het centrum van Los Angeles.
Seismoloog Sue Hough zei in 2003 dat deze heel Los Angeles kan
opslokken.
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(In de nacht van 1 op 2 april vond er in Chili een aardbeving plaats van 8.2
Richter, die gevolgd werd door een kleine tsunami. Daarna nog een naschok
van 7.6 Richter) Zie het laatste nieuws over de Yellowstone Park vulkaan:
http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/04/Zwaarste-aardbeving-in-3
0-jaar-vergroot-zorgen-over-supervulkaan-Yellowstone
Pesach versus Pasen
Velen denken dat het Israëlische Pesach hetzelfde feest is als het christelijke
Paasfeest. Het Paasfeest zou zijn ontstaan min of meer uit haat tegen het
zogenaamde "Joodse Pesach". Op het concilie van Nicea 325 na Christus
werd de paasdatum gewijzigd, zodat het Paasfeest nooit meer zou
samenvallen met het Pesach-feest. Niet de concilievaders van Nicea, maar
keizer Constantijn was anti-joods door een andere paasdatum te vieren. Hij
was een fervent zon-aanbidder en is dat altijd gebleven. Hij was
meervoudig moordenaar en heeft nooit
schuld bekend. Dat de concilievaders een
andere motivering hadden om een nieuwe
paasdatum te kiezen is velen onbekend. Zij
deden dat niet vanuit anti-joodse gevoelens,
maar vanuit liturgische overwegingen. Men
zag zichzelf als bekeerde heidenen, niet als
Israëlieten. Zij vonden dat hun voorouders
niet uit de Egyptische slavernij waren
verlost, zoals de Israëlieten. Zij vonden wel
dat ze uit de macht der zonde verlost waren.
Hun argument was dat christenen uit de
heidenen ook geen Loofhuttenfeest vieren, daar hun voorouders nooit in de
woestijn zouden geweest zijn. Als christenen vierden zij de opstanding van
Jezus, als hún opstanding in een nieuw leven, wat dus niet langer mocht
samenvallen met het Israëlitische Pesach, daar dat er in hun ogen niets mee
te maken had. Men mag de concilievaders dan ook geen anti-semitisme
verwijten. Constantijn echter nam uit zijn heidense religies veel dingen mee
die verchristelijkt werden, van welke erfenis het christendom nog lang niet
verlost is.
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De negatieve rol die keizer Constantijn ten opzichte van de Joden en de
verstrooide stammen van Israel gespeeld heeft, komt uit in een brief van de
keizer aan het concilie. Hij schrijft o.a.:
"Het is de heiligste van alle feesten onwaardig om de gewoonte (de
berekening) van de Joden te volgen... Het is onze plicht niets
gemeenschappelijks te hebben met de moordenaars van onze Here. Wij
wensen ons af te zonderen van het verfoeilijke gezelschap van de
Joden... zulk een verdorven volk".
Het is duidelijk. Voor Constantijn had Israël afgedaan. De kerk had de
plaats van Israël ingenomen. Dit werd manifest in het besluit van het
concilie om de viering van het paasfeest los te koppelen van de viering van
Pesach, en dat wel onder gezag van Constantijn.
Pasen overwinning op de dood?
Pasen is voor het christendom het feest van de overwinning op de dood. Het
is de hoeksteen van het christelijk geloof. Men gelooft algemeen dat Jezus
echt heeft bestaan, gekruisigd is en letterlijk uit de dood is opgestaan na
anderhalve dag graflegging. Hij zou aan sommige personen zelfs in levende
lijve zijn verschenen na zijn opstanding. Wanneer er geen letterlijke
opstanding zou zijn, zou er ook geen christendom
zijn! Opmerkelijk hierbij is dat het verslag van de
opstanding slechts enkele zinnen telt, waarin de
evangelisten elkaar ook nog eens nagenoeg op alle
punten tegenspreken. Buitenbijbelse verslagen van
dit grote wereldwonder der opstanding zijn er niet.
Ook nog een minpunt is dat de evangeliën niet door
de apostelen zijn geschreven, maar jaren daarna, en
geen ooggetuigen-verslagen zijn. Jezus kon volgens
de evangelisten zich onzichtbaar maken en zich
Jezus verlaat het graf
over grote afstanden in een oogwenk verplaatsen.
op deze afbeelding,
maar niemand heeft het Indien dit waar is, waarom was het dan nodig dat de
ooit gezien.
steen van het graf weggerold moest zijn?
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Jezus zou toch ook uit een gesloten graf hebben
kunnen ontsnappen?
Wel vormt voor het christendom het
geopende graf als hét grote bewijs der
opstanding. Dit bewijs is echter heel zwak.
In het lege graf zat volgens Marcus een
jongeling in witte kleding, een engel, die
zei dat Jezus was opgestaan. Ja, dan moet
je het wel geloven en aannemen, of niet?
Verder vraag je je af hoe een verheerlijkt
lichaam nog littekens kan vertonen, en dat
reeds na anderhalve dag waarin er een
supersnel genezingsproces zou hebben De opstanding met zelfs 5
plaats moeten vinden. Wanneer wij naar vrouwen en een engel.
een onomstotelijk vast bewijs zoeken voor
een letterlijke opstanding van een dode, zou dat er als volgt uit moeten zien.
De vraag is dan niet of men bij een bijzetting van een dode in een spelonk
getuigen dient te hebben, die met hun eigen ogen hebben gezien dat de dode
werkelijk in het graf is gelegd. Dat spreekt immers voor zich. Dat er
vervolgens een steen voor de mond van het graf wordt gewenteld is goed,
ook dat deze verzegeld wordt. Dat er ook nog eens een wacht bijgezet wordt
ter bewaking is zeer voorzichtig te noemen. Maar ...... dat er nu niemand is
die gezien heeft dat de verzegelde steen weggerold werd, en dat zelfs de
dode uit de spelonk zou zijn gestapt zonder dat iemand het gezien heeft, is
geen sterk bewijs om daarop de opstanding van Jezus te baseren. Er kan
immers van alles en nog wat hebben plaatsgevonden, want niemand heeft
iets gezien. Er zijn géén getuigen!!! Een geopend en leeg graf zijn geen
onomstotelijke bewijzen voor een opstanding uit de dood, wat een zo grote
en tegennatuurlijke onmogelijkheid is. Een gestorven persoon die 5 minuten
geen vers bloed door zijn hersenen heeft, is voor zijn leven lang invalide.
Wil men een vast bewijs voor een opstanding uit de dood, dan zullen er
aantoonbare bewijzen moeten komen van ooggetuigen, en daaraan
ontbreekt het in het christendom ten enenmale. Wat er aan zogenaamde
ooggetuigenverklaring zijn, zijn verslagen van mensen die lang na Jezus
geleefd zouden hebben, en die hem nooit gezien kunnen hebben. De
evangeliën spreken elkaar op vele punten tegen. Lucas 24:10 geeft aan dat
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er vier vrouwen bij en of in het graf waren. Marcus 16:1 geeft aan dat het er
drie waren. Mattheus 28:1 geeft aan dat het er twee waren. Johannes 20:1
zegt dat het er slechts een was. En in 1Corinthe 15:4-8.staat dat er niemand
bij was.

Bisons ontvluchten het Yelowstone park, om aan de uitbarsting te ontkomen?
Wetenschappers stellen de mensen gerust dat er niets aan de hand is. De dieren
weten wel beter en gaan op de loop

Waar gaat het in werkelijkheid om bij Pesach en Pasen?
Het christelijk Pasen heeft niets te maken met het Israëlitische Pesach.
Zie onze brochures 627, 254, 478, 633, Wanneer wij aan christenen zouden
vragen of zij eens een dienst wilden bijwonen van een heidense religie,
zouden de meesten dat afwijzen. Het christelijke Paasfeest is echter heidens
van oorsprong, en dat vieren christenen maar wat graag. Het Paasfeest is
afkomstig uit oud Babylon ter ere van Easter, Isthar, de koningin des
hemels. Zij is de vrouw van Baäl de zonnegod, en heet in het Foenisische
Astarte. Astarte wordt ook wel Semiramis genoemd, de
vruchtbaarheidsgodin. Vandaar de paashaas en eieren die men in alle
kleuren verft. Deze verering van de heidense godin heeft ook weer niets te
maken met de zogenaamde opstanding van Jezus op zondagmorgen.
Daarmee vieren de christenen in wezen de herrijzing van de zon in de
morgenuren. De Apostelen vierden ook geen Paasfeest, maar hielden zich
aan het aloude Pesach en Matsot (ongezuurde broden).
De Paas-zondag-traditie begon in de 2e eeuw onder bisschop Sixtus, die de
viering van Pesach verbood. Sixtus vierde naar hij zei de ‘heilige mysteriën’
elk jaar op zondag, daar viel ook Pasen onder. De zondagviering deed in
die dagen haar intrede door een vals visioen dat de broer (ene Hermes) van
paus Sixtus zei te hebben ontvangen van een engel. De engel zou gezegd

19

Pasen 2014 en het kruis

no.761

hebben dat voortaan de dag van de Heer de zondag zou zijn, en het
Paasfeest op zondag gevierd moest worden. Keizer Constantijn bevestigde
dit later. In de 4e eeuw werden er zelfs decreten uitgevaardigd dat
christenen die de sabbat en Pesach vierden, de doodstraf zouden krijgen.
Maar christenen uit de eerste eeuw schaamden zich ervoor om het letterlijk
op te vatten dat hun grote leider aan een kruis zou zijn gestorven. Dat werd
de ‘ergernis van het kruis’ genoemd. Vandaar dat er in die tijd geen
afbeeldingen van kruisen te zien waren. Pas in de 4e eeuw kwam het kruis
voor in de iconografie.
Het kruis stamt af uit de
planetenverering. Op
Saturnus heerst in de
poolstreek een gedurige
storm (straalstroom) die de
vorm heeft van een zeshoek.
De illuminati aanbidden deze
goddelijke straalstroom
(orkaan) die een snelheid
heeft van ongeveer 300 tot
480 km/uur en hebben er hun
zogenaamde Davidster van
afgeleid. Het gaat hierbij om
een zwarte kubus, een soort zwart gat, een pupil in het zeshoekige oog. Wij
hebben reeds de planeet Saturnus besproken in brochure 646. In het boek
Handelingen zou in hoofdstuk 7:43 verwezen worden naar deze ster, als
zijnde de god Kiyyun of Rhemphan. De Grieken noemde hem Helios, en de
Romeinen noemden hem Sol. De Egyptenaren noemden hem Atum of Ra,
en de Babyloniërs noemden hem Sjamash. Allen zagen zij Saturnus als de
universele hemelkoning, de God-vader. Saturnus zou ooit een echte zon zijn
geweest, die uitgedoofd is. Plato bevestigd dat Saturnus Helios is, de
zonnegod, die ook Kamos wordt genoemd, de god die de polen beheerst. De
pool van Saturnus ziet eruit als een groot oog, het Alziend Oog. Oude
Astronomen beschrijven Saturnus als een acht-spakig wiel, naar stralen die
stromen vuur te zien gaven. Saturnus wordt ook de ‘Heer van de Ringen’
genoemd. Osiris vertegenwoordigt het grote Alziend Oog. Hij pleegde
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incest met zijn zuster Isis, waaruit Horus (Lucifer)
geboren werd. In Semitische samenlevingen wordt
Saturnus El genoemd, die zich via de achtzijdige kubus
manifesteert.
Een Saturnus vierkant heeft o.a. de som 33, wat zou
wijzen naar de leeftijd van Jezus. Het kruis is een open
gevouwde kubus. Pasen heeft dus niets te maken met het
oude Pesach, maar wijst naar de oude Saturnus-cult, en de
zonaanbidding van dood en opstanding der zon...
http://symbolen.jouwweb.nl/het-magisch-vierkant
Pesach is voorbijgang, maar ook uittocht en overwinning. Voorbijgang van
het verderf, door vergeving, waarna uitleiding uit de slavernij, dat een
overwinning is op het kwaad. In Egypte ging de verderfengel voorbij
wanneer hij de rode kleur van bloed zag aan de deurposten. In Ezechiël
lezen wij het volgende:
Ezechiël 9:4 En JHWH zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad,
door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der
lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden
derzelve gedaan worden. Zie ook Ezechiël 2:20.

Wat een teken genoemd wordt van oprechte
Godsvreze lezen wij in
Exodus 31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen
Israels, zeggende: Gij zult evenwel mijn
sabbatten onderhouden; want dit is een teken
tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten;
opdat men wete, dat Ik JHWH ben, Die u
heilige.

Niet de eigengemaakte christelijke sabbatten of
feesten, maar de sabbatten van JHWH, dus ziet
toe welk teken ge uzelf wilt geven!
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Ter illustratie:
Geplaatst: 2 juni 2013 - door Tom Horn
DEEL 8: BLOED MANEN & 2012-2016
Velen veronderstellen dat toen God de zon en de maan plaatste, Hij dit deed voor
licht, warmte, zwaartekracht, en om andere natuurlijke mechanismen te creëren.
Terwijl die feiten voor de hand lijken te liggen, als we kijken naar Genesis 1:14,
leren we de vier andere doeleinden die erachter liggen, waarom deze lichten in de
hemelen werden gesteld en geplaatst waar ze zijn. De Bijbel zegt dat deze zijn voor
"tekenen", "seizoenen", "dagen" en "jaren".
Het Hebreeuwse woord voor tekenen in deze context is 'owth', een woord dat
"wonderbaarlijke teken", "omen", of "waarschuwing" betekent. Het betekent onder
andere dat God de hemellichamen gebruikt om belangrijke zaken te communiceren
op bepaalde tijdstippen met zijn verbondsvolk.
De volgende reden waarom God de zon en de maan schiep is voor de "seizoenen".
Nogmaals, in onze Westerse mentaliteit, menen wij dat God het heeft over de
winter, lente, zomer en herfst. Dit is wel het verst van de waarheid. In het
Hebreeuws is het woord hier
'mow'ed', dat accuraat vertaald is
als "een vastgestelde tijd" of een
"goddelijke afspraak", vooral met
betrekking tot de "heilige
jaargetijden" of feestdagen.
Ditzelfde Hebreeuwse woord
wordt in het Engels vertaald in
Leviticus 23 als "feest", waar het
gaat over de Feesten van de Heer.
Ten eerste lijken deze twee
woorden - afspraken en feesten ongeveer net zo ver uit elkaar te
liggen als je het maar kunt krijgen.
Dit is de reden waarom men nodig
heeft de Hebreeuwse taal in
perspectief te houden om zo niet
de diepere betekenissen van deze
tekst te missen. Het woord
mow'ed impliceert dat God een
tijd of kalender heeft, waarop Hij
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vooraf bepaalde "afspraken" houdt in de menselijke geschiedenis, die verbonden
zijn met Zijn Feesten of heilige dagen. Bijvoorbeeld, in het boek Openbaring staat
dat de Messias werd gedood "vanaf de fundamenten van de wereld". Dit betekent
dat God de Vader wist van het jaar, de maand, de dag, en de exacte tijd dat Zijn
Zoon zou sterven en hoe dit evenement zich zou afspelen bij de nakoming van de
Levitische feesten van Israël.
Tot slot verklaarde God dat de zon en de maan werden gemaakt om "dagen en
jaren" te bepalen. Het is duidelijk, dat dit niets heeft te maken met onze moderne
kalender, die werd opgenomen door een heidense Romeinse heerser en is gebaseerd
op de zon. De islamitische kalender is gebaseerd op de maan. Maar de Bijbelse
kalender - die welke God gebruikt volgens Genesis - is gebaseerd op de zon en de
maan. Dus als de Schrift spreekt van "dagen en jaren" in Genesis 1:14, verwijst het
naar bijbelse dagen en jaren of "heilige dagen", alsook de Shemittah jaren en
Jubeljaren (elk zevende jaar was het land in Israël bestemd om te rusten; dit is de
reden waarom het Joodse volk in ballingschap ging, omdat ze het zevende jaar niet
in acht hadden genomen. Elk vijftigste jaar was een jubeljaar waarin de gevangenen
werden vrijgelaten en hun land terugkregen).
Met dit in het achterhoofd is er een geheel nieuwe ontdekking gedaan over hoe God
de zon en de maan en de sterren gemaakt heeft als voorboden of "signaalzenders"
op Zijn vastgestelde tijden. Dit wordt bevestigd door de hele Bijbel, op plaatsen
zoals in de boeken van Joel, Jesaja, Openbaring, evenals Jezus Zelf in de
evangeliën bevestigde dat er tekenen zouden zijn in de zon en de maan en de
sterren, die de laatste dagen zouden inluiden.
Terwijl zons-en maansverduisteringen gemeenschappelijke gebeurtenissen zijn en
voor het grootste deel geen grote profetische betekenis hebben, maar als ze vallen
op bijbelse feestdagen, moeten we erop letten. In Openbaring 6:12 verklaart de
Bijbel dat de zon zwart als een haren zak zal worden, en de maan zo rood als bloed.
De meeste geleerden geloven dat deze belangrijke eindtijdtekenen spreken van
zons- en maansverduisteringen. De betekenis van een totale zonsverduistering of
totale maansverduistering, als het zou gebeuren op een van Gods Feestdagen, zou
dat een krachtige boodschap zijn. Als we dit weten, worden we erop gewezen dat er
vier totale bloedmanen komen, regelrecht op een rij, allemaal vallend op
feestdagen. Net zo ongelooflijk is hoe binnen dezelfde termijn er nog twee
zonsverduisteringen gepland zijn om te komen. Lees dat nog eens en laat de
betekenis van dit commentaar eens bezinken. Profetisch gesproken hebben we het
over het equivalent van zes grand-slam homeruns op rij - een wiskundige
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onwaarschijnlijkheid die opvalt tegen de willekeur van de natuurlijke cycli, en sterk
suggereert over een wonderteken of "omen" dat vanuit een intelligent ontwerp
komt. Van belang ten opzichte van dit boek is hoe deze "grand slams" zijn ingesteld
zich te ontvouwen tussen de jaren 2012-2016, met name 2014 en 2015.
Bij het onderzoeken van de website van de NASA vinden we deze specifieke typen
van totale verduisteringen als een
"viertal" genoemd, en die zijn zeer
zeldzaam. Volgens hun eigen
berekeningen heeft een gelijksoortige
reeks
van
vier
totale
maansverduisteringen niet plaats
gevonden in de jaren 1800, 1700, of
zelfs 1600. Verbazingwekkend, in
1500 gebeurde het ongeveer zeven
keer, maar geen enkele keer dat alle
vier verduisteringen op de Joodse
feestdagen vielen. Wanneer was het
de laatste keer dat vier bloedmanen
niet alleen gelijk optraden, maar op de
Feesten vielen? De schokkende data waren 1967 en 1968, toen Israël Jeruzalem
heroverde! Hoe zit het met de tijd daarvoor? Vlak nadat Israël een natie werd in mei
1948: in de volgende twee jaar, in 1949 en 1950, zag men opnieuw vier
bloedmanen op Pesach en het Loofhuttenfeest, en dan weer op Pesach en het
Loofhuttenfeest! Met andere woorden, niet alleen waren er vier bloedmanen op een
rij, maar alle vier vielen ze op de Feestdagen en werden vergezeld door historisch
profetische implicaties van goddelijke proporties.
Wat zou dit allemaal te maken hebben met de toekomst en de tijdspanne
2012-2016? Uit de boeken van Openbaring en Joël (2:31), begrijpen we dat de zon
zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, voordat de grote en de
vreselijke dag van de Heer komt. In Exodus (hoofdstuk 12), zegt God tegen Mozes
dat het Pascha (ruwweg maart-april in de Gregoriaanse kalender) het punt is waarop
het religieuze jaar zou beginnen. Het toeval wil dat na de twee bloedmanen op
Pesach en het Loofhuttenfeest in 2014, met dit Joodse Nieuwjaar in 2015 zal
worden voldaan aan een totale zonsverduistering. Twee weken later op Pascha
hebben wij de volgende totale maansverduistering. Vervolgens op het Feest van de
Bazuinen, ook wel bekend als Rosj Hasjana, is er een gedeeltelijke
zonsverduistering, twee weken later gevolgd door de volgende totale
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maansverduistering op het Loofhuttenfeest. Er zullen niet nog zo'n viertal van vier
bloedmanen op bijbelse feestdagen voorkomen in deze eeuw. Houd uw ogen
gericht op de mondiale gebeurtenissen, als deze bloedmanen Gods profetische
kalender markeren. Natuurlijk zal alleen de tijd het leren, maar deze voorgestelde
apocalyptische scenario's kunnen binnenkort beginnen te vallen als dominostenen
over het wereldtoneel in afwachting van de tweede komst van Jezus Christus.

Diepere Geheimen: The Wachters en 33, 2012, 2016
In mei 2005 heb ik in opdracht van de inmiddels overleden christelijke onderzoeker
en genie David Flynn een andere studie gedaan voor mijn dagelijkse nieuwsdienst
(www.RaidersNewsUpdate.com) op basis van wederzijds onderzoek dat we deden
in die tijd. Het artikel "Een Occulte Vertaling van het Roswell Event: Countdown to
2012" was echt ongekend en vormde later de basis van Flynn's presentatie op de
'Oude van Dagen conferentie' in Roswell, New Mexico 2005. Het genoemde artikel
is sindsdien honderden keren geciteerd door de media en gepubliceerd in
tijdschriften en gedrukte publicaties over de hele wereld, maar wat deze
buitengewone bevindingen feitelijk voorzeggen, blijft verborgen voor het grootste
deel van de wereld.
Evenals Dr. I.D.E. Thomas, Dr Jacques F. Vallee, Chuck Missler en anderen, raakte
Flynn gefascineerd door de mysterieuze verbinding tussen de Wachters, de
zogenaamde "vreemdelingen", bij de komst van de Antichrist, de Mayadatum 2012,
en de verborgen occulte aspiratie van de Vrijmetselaars en andere Illuminati met
betrekking tot deze onderwerpen.
Om te beginnen heeft Flynn aangehaald hoe in 1928 de occulte visionair Manly P.
Hall schreef:
Het Europese mysticisme was niet dood op het moment dat de Verenigde Staten
van Amerika werd gesticht. De hand van de mysteries was in controle bij de
oprichting van de nieuwe regering, want de ondertekening van de mysteries zijn
nog te zien op de Grote Zegel van de Verenigde Staten van Amerika. Zorgvuldige
analyse van de Zegel beschrijft een massa van occulte en Vrijmetselaarssymbolen,
en als leider onder hen, de zogenaamde Amerikaanse adelaar .... De Amerikaanse
adelaar op het Grote Zegel is slechts een geconventionaliseerde phoenix. [i]
"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
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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
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nummer aan het einde van de Maya kalender. Flynn wees er verder op 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.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7602:amerika-h
aalt-nucleaire-wapens-weg-rondom-yellowstone-park&catid=10:buitenland&Itemid
=23
Amerika haalt nucleaire wapens weg rondom Yellowstone Park
Donderdag, 10 april 2014 17:49 Niburu-bericht
Volgens een bericht van het Pentagon gaat Amerika 50 nucleaire
langeafstandsraketten weghalen uit de silo’s waarin ze zich op dit moment
bevinden.
En héél toevallig bevinden die silo’s zich precies in de staten rondom, grenzend aan
Yellowstone Park.
We schrijven al wekenlang over de steeds heftiger wordende aardbevingen in
Amerika, waarbij zelfs in het beroemde Yellowstone Park een aardbeving werd
geregistreerd van 5.0 op de schaal van Richter.
Er zijn al langere tijd tekenen dat het steeds onrustiger wordt in de buurt van dit
grote park, waaronder zich een geweldig grote supervulkaan bevindt.
“Want onder dit park bevindt zich een zogenaamde supervulkaan waarvan
wetenschappers zeggen dat hij ieder moment tot uitbarsting kan komen”
Van officiële zijde wordt dan gezegd, “Er is niets aan de hand, al die aardbevingen
zijn gewoon toeval en het kan nog wel 1.000 jaar duren voordat die supervulkaan
een keer tot uitbarsting zal komen”.
Dan staat er enkele dagen geleden een opvallend bericht in de Washtington Times.
Wat zegt dat Amerika een aantal van hun nucleaire wapens zal weghalen uit silo’s
en ergens anders zal opslaan.
Er wordt met geen woord gerept over aardbevingen en Yellowstone, wel wordt er
gezegd dat Amerika dit doet uit hoofde van verplichtingen die zij hebben tegenover
Rusland vanwege een in 2011 gesloten overeenkomst tot het terugbrengen van
kernwapens.
Op dit moment heeft Amerika 450 nucleaire raketten startklaar in silo’s verspreid
door het hele land. Nu zullen er 50 van die raketten worden weggehaald, maar de
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silo’s blijven volledig operationeel, zodat ze indien nodig weer gebruikt kunnen
worden.
The Washington Times heeft het bericht afgelopen dinsdag ontvangen rechtstreeks
van het Pentagon. Echter, deze 50 raketten worden weggehaald uit silo’s in de
staten Wyoming, Montana en North Dakota.
Hieronder volgt een kaartje met de locatie van Yellowstone Park en de drie
genoemde staten.
Natuurlijk zal nooit worden toegegeven dat de werkelijke reden van het snel
weghalen van deze nucleaire raketten de onstabiele situatie rondom Yellowstone
Park is.

Op dit moment staat Amerika op heel gespannen voet met Rusland om het maar
even zacht uit te drukken. Wat zijn de kansen dat de VS nu ineens haast maakt met
het weghalen van nucleaire raketten om de Russen een plezier te doen?
Dat niet alleen; waarom worden ze precies weggehaald uit de staten rondom
Yellowstone Park?
Het feit dat de bodem onder geheel Amerika behoorlijk onrustig is en er dagelijks
wel aardbevingen plaatsvinden, wordt zoveel mogelijk uit de mainstream
verslaggeving weggehouden. Wanneer er wel melding van wordt gemaakt dan
worden ze in kracht eigenlijk altijd standaard naar beneden toe bijgesteld.
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Of op dit moment voldaan wordt aan alle verplichtingen ten opzichte van Rusland
zal Amerika, gezien de stemming op dit moment, volkomen worst zijn. Dat deze
nucleaire kernkoppen weggehaald worden uit de buurt van Yellowstone Park is een
feit. De conclusie lijkt eenvoudig.
Bron: Washington Times

