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Inleiding 
De mensheid snakt om redding en hulp. Systemen waarop de 
mensen vertrouwden dreigen om te vallen, zoals het huidige 
geldstelsel. De zogeheten economische crisis heeft al heel wat 
ellende en schade teweeggebracht voornamelijk bij de mensen 
met lagere inkomens. Anderen hebben zich er enorm door weten 
te verrijken. Overal heerst onrust. Oorlogen en dreigingen geven 
de mensheid geen rust, geen rooskleurig vooruitzicht. We zitten er 
allemaal middenin, en we zien grote natuurrampen plaatsvinden. 
Er is zeer veel wat uit de hand loopt, denk aan Fukushima en de 
verwoesting van de kerncentrale aldaar. De gevolgen ervan zijn 
zwaar onderschat en worden stilgehouden. Er gebeuren 
wereldwijd vreemde en onverklaarbare dingen. Wij worden van 
alle kanten bedreigd en belaagd, o.a. door chemtrails in de lucht 
waarin het vergif barium zit, door ons voedsel wat met allerlei 
chemicaliën is bespoten, bestraald, verrijkt met allerlei 
toevoegingen en E-nummers. De mensheid wordt in slavernij 
gehouden door politieke systemen, door mega-concerns en 
kartels, door grootbankiers, etc. 
Wie steekt ons de helpende hand uit? 
In het blad Terdege 4 juni 2014 geeft ds. A.L. de Zwet uit Putten 
in zijn nieuwe boekje aan dat er 
reddingstouwen uit de hemel naar de 
mensheid worden uitgeworpen. 
Religie zou de mensheid redden van 
een dreigende ondergang. Hij schrijft 
dat het hart van het christelijk 
evangelie klopt in de zogenaamde 
‘heilsfeiten’. Zie onze brochure 438  
over de heilsfeiten. Daarin hebben wij 
de zogenaamde heilsfeiten van het 
christendom onder de loep  genomen, 
en dan blijft er niets over van die 
reddingstouwen van het christelijke 
geloof. De christelijke religie kan 
onmogelijk de mensheid redden van 
een dreigende ondergang wanneer 
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het niet terugkeert tot het Verbondsboek van JHWH, en de 
zogenaamde heilsfeiten gaat herzien.  
 
Golgotha  
Volgens een legende is de schedel van Adam begraven onder de 
heuvel Golgotha. De bedoeling van het kruisigingsverhaal van 
Jezus is –zoals de illuminati beweren-  dat het onvermijdbaar is 
voor het Adamsras om te overleven. 
Men neemt de Jezusfiguur als 
voorbeeld en hoofdvertegen-
woordiger van het Adamsras en laat 
hem vermoorden op Golgotha.1 
Daarna zou hij opgestaan zijn in een 
nieuwe hoedanigheid. Hiermee 
wilden de opstellers en bedenkers 
van het Jezus-verhaal aangeven dat 
er een nieuwe genetische soort zou 
komen nadat het Adamsras 
gestorven zou zijn. Deze nieuwe 
hybride of soort, waarvan hun derde 
oog geheel onder controle staat van de Illuminati, behoort alsdan 
tot het reptielenras, gekweekt via genetische technieken. Ons 3e 
oog bevindt zich in het midden van onze hoofdschedel en is de 
zetel der ziel. De omvorming van het Adamsras tot Slangenzaad 
moet volgens de illuminati plaatsvinden tijdens het Omegapunt. 
Dat is het grote keerpunt in de geschiedenis. Dat Omegapunt is 
aanstaande. Het startpunt voor de eindfase lijkt op een Trojaanse 
invasie die door de illuminati gepland is om in Amerika en 
Engeland plaats te grijpen, waarbij men een zeer groot offerritueel 
zal doen ontstaan via een zogenaamde valse vlag-operatie. De 
oud-presidentskandidaat McCain zei onlangs te voorzien dat er 
binnenkort een dergelijke zeer grote ‘terroristische aanval’ zal 
plaatsvinden. Zij weten dus wat er komende is. Wijst dat er op dat 
alsdan het beest uit de afgrond tevoorschijn zal komen?  Wijst 

                                                             
1 Golgotha was een executieplaats voor misdadigers. In de Mishna wordt deze 

plaats Beth-ha-Sekelah genoemd, dat betekent Huis der Steniging. 
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zulks naar de komende gebeurtenissen rond de Hoover Dam, 
zoals in brochure 770 omschreven? 
http://www.davidicke.com/headlines/john-mccain-might-have-
just-set-us-up-for-the-next-911/ 
 
De illuminati zien de boeken Genesis en Exodus als een allegorie, 
als een mythisch verhaal, om mensen, dieren en planten in een 
soort ark op te nemen, waarmee men kan reizen in de tijd. Exodus 
wijst volgens hen naar een sterrenpoort-gebeurtenis.  
 
De Katharen zouden kennis hebben gehad van de cyclische 
rampen en de sterrenpoorten. Vandaar dat ze vervolgd werden 
door de Inquisitie. Zij bezaten kennis van de 3D-werkelijkheid, 
waarvan zij wisten dat ze die op een zeker moment zouden 
moeten verlaten. Daarover zou het gaan in de Bijbelboeken 
Genesis, Exodus en Openbaring. Op een bepaald moment in de 
geschiedenis moeten alle 
Adammensen hun 3D-werkelijkheid 
verlaten d.m.v. een sterrenpoort, 
om overgebracht te worden naar 
een andere levensvatbare planeet 
via een sterrenpoort. De mensen 
verdwijnen dan van de aarde (zoals 
ook in de opname-leer wordt 
gesteld) om elders weer te 
verschijnen, zie Openbaring 12:14. 
Er komt een tijd dat de natuur zich 
gaat wreken over de overtreders 
der wetten.  
 

Boek der Wijsheid hfst 12:1 WANT uw onverderfelijke Geest is in allen. 2 

Daarom bestraft gij langzaam degenen die vervallen, en vermaant 

hen, hun indachtig makende waarin zij zondigen, opdat zij van de 

boosheid afgeweken zijnde in u, Here, geloven zouden. 

11:17 Opdat zij zouden erkennen, dat waardoor iemand zondigt, hij 

daardoor wordt geplaagd. 
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9:13 Want wie van de mensen kan de raad Gods kennen? Of wie kan 

bedenken wat God wil? 

14 Want de overleggingen der sterfelijke mensen zijn vreesachtig, en 

onze bedenkingen zijn onzeker. 

15 Want het verderfelijk lichaam bezwaart de ziel, en de aardse 

tabernakel drukt terneder het bezorgde gemoed. 

16 En nauwelijks maken wij na de dingen die op aarde zijn, en met 

moeite vinden wij hetgeen onder handen is; wie heeft dan 

nagespeurd hetgeen in de hemelen is? 

17 En wie heeft uw raad gekend? tenzij dat gij wijsheid gegeven, en 

uw Heilige Geest gezonden hebt van de hoogste plaats. 

 
Killshot (het dodelijke schot) 
De illuminati verwachten een zogeheten killshot, dat is een 
enorme grote zonne-uitbarsting. De zonnevlam zal als een pijl die 
met een boog geschoten wordt in de roos terechtkomen, d.w.z. dat 
hij ditmaal de aarde zal raken.  Het effect zal hetzelfde zijn als een 
grote EMP-bom die tot ontploffing wordt gebracht boven een 
bepaald gebied.  Daardoor zal alle elektriciteit uitvallen. Wijst de 
boog-brug van de Hoover Dam naar de boog waarmee geschoten 
zal worden? En wijzen de pijlen naar 
de raketten die mogelijk spontaan 
afgevuurd zullen worden vanwege de 
storingen die zullen optreden tijdens 
een killshot?  Een nog veel grotere 
ramp dan Fukushima in Japan staat 
alsdan de mensheid te wachten. Zulk 
een grote ramp zal grote chaos op 
aarde teweeg brengen. Op 9 mei 2014 vond er reeds een zeer 
grote zonne-uitbarsting plaats, die niet op de aarde gericht was. 
De illuminati-magiërs kunnen zo goed als zeker berekenen 
wanneer het killshot zal plaatsgrijpen. Zij kennen het magische 
vierkant van de zon, en het sleutelnummer ervan is 234. Het 
omgekeerde nummer ervan is 432 dat is 3 x 144.  Het jaar 1776 is 
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door de illuminati verkoren als oprichtingsjaar van hun Novo 
Atlantis, de Verenigde Staten van Amerika, en ook de Orde van 
Weishaupt is in dat jaar opgericht.    
1776 = 16 x 111  of:  999 + 666 + 111; 1776 + 234 = 2010 
Het Amerikaanse Grootzegel toont een piramide die exact 
dezelfde hellingshoek heeft van 23,5 graad als die van de aardas.  
De aardas beweegt zich als een tol. Het ene punt noemt men 
aphelion (alpha) en het andere punt noemt men perihelion 
(omega). Het omegapunt is het meest gevaarlijke.  
Er staat op YouTube een video die laat zien wat de mogelijke 

gevolgen zullen zijn van een eventuele stilstand van de aardas, 

zie:  http://www.huffingtonpost.com/2014/06/20/what-if-the-earth-

stopped-spinning-video_n_5511356.html?ncid=txtlnkusaolp00000592 

Bij het omegapunt gaat het om de dubbelsterren-stelsels –ons 
sterrenstelsel en dat van Nibiru- wanneer deze het dichtst bij 
elkaar komen. Daardoor zal er heftig aan de aarde worden 
getrokken, wat een poolwisseling ten gevolg heeft. Het 
ontmoetingspunt van deze twee sterrenstelsels vormt een Vesica 
Pisces, een baarmoeder. Het nummer hiervan is 153, wat in de 
Bijbel wordt toegeschreven aan de 153 geselecteerde vissen.  Als 
symbolen voor deze twee sterrenstelsels worden de namen David 
en Salomo wel gebruikt. David als Nibiru en Salomo als zon (sol = 
zon). 
Wanneer de planeet of ster Nibiru als dubbelganger van de zon 

onze zon het dichtst nadert, ontstaat 
er een kwantum-impuls 
kettingreactie van het ene naar het 
andere sterrenstelsel. Probeert men 
te CERN een micro-quantum-impuls 
te zenden naar onze zon, om 
daardoor een kettingreactie in gang 
te zetten? Leonardo da Vinci 

schilderde dit als volgt, door tussen twee armen en de toppen van 
de vingers een vonk te laten overslaan. Op die wijze zou men zelf 
het ontmoetingspunt (omegapoint) kunnen bepalen, waardoor 
wereldwijde veranderingen worden opgestart, zie: 
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www.deephighlands.wordpress.com/2012/09/17/transcending-
this-3d-matrix-the-omega-point/ 
 
Het schilderij van Leonardo da Vinci: Het Laatste Avondmaal,  
toont de transsubstantiatie aan van 
het fysieke, nl door de ramen en in het 
midden een poort, met zicht op de 
nieuwe tijd. Dit schilderij is het 
symbool van het aphelion 
omegapunt, de komst van een totaal 
nieuwe andere wereld.  Er komt een 
andere werkelijkheid dan de 3D-
wereld waarin wij nu leven, die wij als 
werkelijkheid zien, maar in feite een illusie-wereld is. De Gnostici 
kenden deze nieuwe werkelijkheid en werden daarom vervolgd en 
massaal uitgeroeid.   
Er is een voor ons nog onbekende en onzienlijke hogere échte 
werkelijkheid. Daaruit zijn de kwade engelen gevallen, verjaagd. 
Zij willen daarheen terugkeren via onze ruggen. Zij willen via 
techniek als basis van ons de mogelijkheid van herstel stelen die 
in ons lichaam eigen is, en die zij missen. Er komt immers geen 
nieuwe hemel en aarde in 3D, maar een multi-dimensionale. Er 
komt geen hemel voor enkele uitverkorenen, en er is geen hel voor 
miljarden verworpenen, zoals het christendom leert.  Dat zijn 
kerkelijke dwangmiddelen om angst in te prenten, waarmee men 
geld van de mensen afneemt om het kerkelijke niets producerende 
systeem in stand te houden. Er komt een nieuwe aarde in een 
multi-dimensionale wereld voor de rechtvaardigen, die nog recht 
van aard zijn, of vaardig in het rechtdoen.   
 
Er kwam een bericht via de website van Nibiru over het 
zogenaamde killshot toen deze brochure werd opgesteld, zie: 
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&

id=8087:wanneer-komt-de-killshot&catid=35:universum&Itemid=48 
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WANNEER KOMT DE KILLSHOT? (VIDEO + OPROEP) 

Woensdag, 25 juni 2014 12:08 

Met de Killshot wordt bedoeld een zodanig krachtige zonnevlam, gericht 

naar de aarde, dat hierdoor grote delen of het gehele elektriciteitsnet zal 

uitvallen.  

Is dit allemaal science fiction? Of kunnen we daadwerkelijk zoiets verwachten 

en zo ja, wanneer? We hebben de afgelopen jaren regelmatig geschreven over 

de technieken die worden gebruikt bij wat men noemt remote viewing. Geen 

science fiction, zoals wij schreven in een eerder artikel:  

"Voor diegenen die nog niet weten wat remote 

viewing inhoudt, een korte samenvatting uit een 

eerder artikel:  Remote viewing is het (red.: het woord 

paranormaal halen we hier weg omdat we dat 

eigenlijk niet meer van toepassing vinden. Het gaat 

namelijk om een voor iedereen fysiek aanwezige en 

toegankelijke gave) vermogen om plaatsen, personen en gebeurtenissen waar 

te nemen die zich niet binnen het bereik van de (ons algemeen bekende) 

zintuigen bevinden. De CIA en het Amerikaanse leger vonden remote viewing 

(zien op afstand) geloofwaardig genoeg om miljoenen Dollars van de 

belastingsbetalers uit te geven aan dit project. 

Het programma “Stargate” omvatte het gebruik van deze remote viewing 

begaafden voor operaties zoals het lokaliseren van kolonel Khaddafi in Libië 

(zodat de Amerikaanse luchtmacht hem kon bombarderen) en het traceren van 

een vermist vliegtuig in Afrika. Tijdens de koude oorlog maakten zowel de 

Russen als de Amerikanen van dit type medium gebruik om militaire operaties 

van elkaar bloot te leggen." 

Iemand die zijn sporen heeft verdiend op het gebied van remote viewing is Ed 

Dames. In een eerder artikel hebben wij uitgebreid beschreven welke feiten 

door hem correct zijn voorspeld. Daarnaast voorspelt deze remote viewer en ex 

overheidsmedewerker al jarenlang nog iets bijzonders:  Al vele jaren lang zegt 

hij dat het leven op aarde zoals wij dit kennen, zal verdwijnen en dat dit 

veroorzaakt zal worden door één of meerdere zonnenstormen.  Deze 

zonnenstorm, of Killshot, zal ervoor zorgen dat bijna alle elektrische circuits 

doorbranden waardoor er wereldwijd niet of nauwelijks nog communicatie 

mogelijk is. (** oproep onderaan dit artikel aan amateurzenders) Satellieten 

en navigatie zullen niet meer werken. De bevoorrading van winkels zal stoppen 

De Barensweeën voor de Nieuwe Tijd     No.773 

 

8 

 

en er zal niet of nauwelijks nog energie beschikbaar zijn omdat ook de centrales 

niet meer zullen werken. Daarnaast loopt de mensheid zelf nog gevaar door 

straling van de protonen die binnen 24 tot 48 uur het aardoppervlak zullen 

bereiken. Het is alsof de aarde geraakt wordt door een geweldige X-ray 

(Röntgenstraal of elektromagnetische straal).  Uiteraard zouden we bijna 

zeggen, worden Ed Dames en met hem de techniek van remote viewing, 

aangevallen door lieden van allerlei pluimage die beweren dat het totale onzin 

is en dat zoiets nooit zal gebeuren.  Dat de zon in staat is om uitbarstingen 

(zonnenvlammen) te produceren die ervoor kunnen zorgen dat het complete 

elektriciteitsnetwerk, inclusief satellieten, worden platgelegd, behoort tot het 

land der feiten. 

Een bericht op Space Weather van 25 april 2014:   “X-FLARE: On April 25th, an 

active region near the sun's western limb erupted, producing an impulsive X-

class solar flare.  A pulse of extreme UV radiation from the flare ionized Earth's 

upper atmosphere and caused a shortwave radio blackout on the dayside of 

Earth.   However, a CME hurled into space by the explosion will miss our 

planet”.  

Een bericht op Space Weather van 10 juni 2014:  “DOUBLE X-

FLARE:  Breaking a weeks-long spell of quiet, the sun erupted on June 10th, 

producing not one but two X-class solar flares. The source is a new sunspot just 

emerging over the sun's southeastern limb. This active region is not squarely 

facing our planet.  However, it will become increasingly geoeffective as it turns 

toward Earth in the days ahead”.  

Hieronder een kort fragment uit een Amerikaans televisieprogramma waarin 

duidelijk wordt gemaakt dat het gevaar van het uitvallen van grote delen van het 

elektriciteitsnetwerk door een zonnevlam reëel is. Volgens de wetenschapper 

Michio Kaku is het een kwestie van tijd en dat is iets wat ook Ed Dames zegt. 

Het grote nadeel van remote viewing is dat er geen duidelijke tijdlijn kan worden 

aangegeven met data.  Remote viewing is zoals Ed Dames dat uitlegt, iets wat 

je ziet zoals bijvoorbeeld bergen in de verte, maar waarbij het onmogelijk is om 

te bepalen hoe ver het van je verwijderd is. Zo is het ook met de rampzalige 

zonnestormen. Ze zien de gebeurtenis, weten wat er gaat gebeuren en ook dát 

het gaat gebeuren, maar wanneer dat is de grote vraag. Het beste wat je in dat 

soort omstandigheden dan kunt proberen is om één of meerdere voorvallen te 

identificeren die plaatsvinden vóórdat de eigenlijke gebeurtenis plaatsvindt.  In 

de aanloop naar deze ultieme Killshot zijn er door Ed Dames in totaal vijf van dit 
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soort "ijkpunten" aangegeven. Hiervan zijn er inmiddels drie uitgekomen en dus 

twee nog niet.  

1) Schot voor de boeg, uitgekomen in 2003   2) Wereldwijde economische 

crisis, uitgekomen in 2008  3) Ramp met kerncentrale Fukushima in Japan, 

uitgekomen in 2011  4) Nog voordat bekend was dat Noord Korea beschikte 

over kernbommen, vertelde Ed Dames dat één van de aanwijzingen dat de 

grote zonnen stormen op het punt staan los te barsten het moment is waarop 

Noord Korea daadwerkelijk gebruikmaakt van een kernbom. Geen test, maar 

daadwerkelijk gebruiken op een agressieve manier. Moet nog gebeuren. 5) De 

laatste aanwijzing die zal plaatsvinden net voordat de storm komt is de 

gedwongen landing/noodlanding/crash van een Space Shuttle. Dit is de term 

die Dames altijd heeft gebruikt, omdat op het moment dat hij kwam met deze 

voorspelling de Space Shutlle enig in zijn soort was. Inmiddels is de Shuttle met 

pensioen, maar zijn er talloze andere militaire objecten in de ruimte die er qua 

uiterlijk hetzelfde uitzien. Het zal dan waarschijnlijk één van deze objecten zijn 

die Dames heeft gezien. Moet nog gebeuren. Wanneer Dames gelijk heeft, rest 

er nog enige tijd voordat deze gebeurtenis werkelijk zal plaatsvinden. Maar, ook 

al geloof je niet in remote viewing dan nog zeggen wetenschappers zoals 

Michio Kaku dat het een kwestie van tijd is voordat iets dergelijks zal gebeuren.  

Ook hier geldt weer, we kunnen er weinig aan doen als het gebeurt, maar iets 

vooraf weten is altijd beter dan volledig onvoorbereid door iets getroffen 

worden.  Misschien een mooi moment om thuis eens te inventariseren hoelang 

je het zou kunnen uithouden als morgen de elektriciteit voor een langere 

periode zou uitvallen. Vervolgens, uiteraard, kijken welke (eenvoudige) 

maatregelen je zou kunnen nemen om deze periode door te komen en dan 

liefst zo aangenaam mogelijk.  

** Wij zouden graag in contact komen met amateur radiozenders. Mailen kan 

naar info(apenstaart)niburu.co 

 
De on-recht-aardigen 
Volgens de illuminati-agenda dienen alle zwartkleurigen tot 
‘niggers’ te worden vermengd, en de blanken tot ‘wiggers’. Zij 
willen dat de eigen raskenmerken zullen verdwijnen, om een 
nieuwe soort te scheppen die voor hen slaafs-gewillig is. Men 
noemt dat ook wel hybriden.  
De faroa’s droegen op hun hoofd een deksel of masker  met een 
cobra erop, wat wijst naar het onder controle houden van het 3e 
oog, de pijnappelklier. De hybriden mogen nog wel een menselijk 
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lichaam hebben, maar dienen volgens de illuminati een reptielen-
ziel te krijgen. Het 3e oog is de zetel der ziel. De strijd gaat dan 
ook om het 3e oog. Het reptielen DNA neemt het menselijk DNA 
over en maakt er een hybride van.  
Het christelijke kruis wijst o.a. naar 
kruising van het vrouwenzaad met 
het slangenzaad. Het gaat dus om 
onze hersenen, met name de 
pijnappelklier in het midden van 
onze hersenen. In ons 3e oog vindt 
de quantumprojectie plaats. Dat is 
een holografische fractal-projectie 
welke wij voor de werkelijkheid 
houden.  Het vrouwenzaad heeft via Eva reeds een mutatie 
ondergaan, waardoor de pijnappelklier sterk geslonken is, zodat 
de band met het Goddelijke zwaar beschadigd werd, als dood 
werd verklaard. Het slangenzaad zelf weet wat hun te wachten 
staat bij een komend omegapunt, de Apocalyps.  
 
De gevallen engelen, de Nefilim, die uit de hogere dimensies zijn 
verdreven, zijn op het 3D-niveau terechtgekomen waar wij 
leefden. Voor hen is dit een doodlopend spoor. De enige manier 
om te proberen te overleven is, door zich te vermengen met het 
vrouwenzaad, zoals in Genesis 6 staat. Men zou zich ook in een 
machine-robot kunnen veranderen met kunstmatige intelligentie. 
Zij kozen ervoor om zich met de mensen te vermengen, om als 
demonen intrek te nemen in mensen. De aarde werd alsnu het 
strijdveld van de gevallen geesten. Die strijd verhevigt zich tegen 
het nabij komen van het omegapunt. Momenteel worden de blanke 
West Europese landen overstroomt met donkerkleurigen, waar 
vermengen voor de hand ligt, en de list van Bileam veel kans van 
slagen heeft. De vermenging van soorten brengt veel 
ongeregeldheden met zich mee, daar er veelal afwijkingen door 
ontstaan. Wanneer de blanken zich vermengen  wordt hun 
bewustzijn aangetast. De blauwe ogen der blanken verdwijnen en 
de donkere of bruine ogen verschijnen ervoor in de plaats. De 
ogen worden er koud door, als staal, en het bewustzijn koelt erdoor 
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af.  De christelijke kerk keurt vermenging van mensachtige soorten 
goed. De christelijke kerk leert dat er drie vijanden zijn, nl de satan, 
de wereld en ons eigen vlees. Wij dienen te bedenken dat er nog 
nooit iemand geweest heeft die de kerkelijke satan heeft gezien. 

Satan is een illusionaire 
onwerkelijkheid, waarmee 
de christelijke kerk de 
mensen de stuipen op het 
lijf kan jagen. De wereld 
waarover men spreekt als 
zijnde vijandig, is de 3D-
illusie-wereld, die 
onwerkelijk is. Die wereld is 
geen vijand, aangezien ze 
ook behoort tot de 

schepping. Die wereld kan juist heel mooi zijn. Dat er ook kwaad 
in deze wereld is gekomen, waaronder de natuur lijdt, is een ander 
verhaal. En tenslotte ons eigen vlees als vijand. Hoe is het 
mogelijk dat de christelijke kerk dit heeft kunnen bedenken, daar 
niemand zijn eigen vlees en bloed mag haten. Ieder mens dient 
God lief te hebben boven alles, zijn naaste bloedverwanten als 
zichzelf. Ieder mens dient dus volgens dit gebod zichzelf te 
respecteren. Wanneer wij ons eigen vlees als een vijand moeten 
zien, is het ongeoorloofd nog langer mens te zijn, en zouden er 
ook geen mensen meer voortgebracht mogen worden. Dat past 
mooi bij de erfzondeleer van Augustinus.  
 
Wij zijn wel door het slangenzaad (Nachash)  gemuteerd, en 
verduisterd in ons verstand, maar er is herstel mogelijk. Ons derde 
oog is gekrompen vanwege het serpentine spinalis van Nachash, 
die met Eva geslachtsgemeenschap had, waaruit Kain voort is 
gekomen, een broedermoordenaar. Daarna heeft Adam Eva 
bevrucht, waaruit Abel voort is gekomen, een vreedzaam man.  
Het gaat om bewustzijn, en dat wil de christelijke kerk gesloten 
houden. Hoger bewustzijn is gelegen in de opening van ons 3e 
oog. Dat is de zalving met de geest of kracht van de Allerhoogste 
Schepper, wat men vanaf oude tijden de naam christos gegeven 
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heeft. Dat is de hoeksteen waarop de gemeente gebouwd wordt, 
zoals in Mattheus 16:18 staat. Christos 
wijst naar een etherisch kristal in de 
pijnappelklier, voor hoger bewustzijn. De 
hoeksteen of kubus wijst naar de gouden 
sectie 1.618 (phi). In het pentagram komt 
deze gouden sectie 22x voor. Wanneer 
men bij een kubus de diagonalen inzaagt 
ontstaan er vier driehoekige delen, en blijft 
er in het midden een tetraëder over, die 
gevormd wordt door vier gelijkzijdige 
driehoeken. Wanneer men de kubus die op deze wijze is verdeeld 
openklapt ziet men als het ware een soort bloem, met de tetraëder 
als hart van de bloem.  De tetrahedron  is een trans-dimensionaal 
figuur, waarbij de ene dimensie kan overgaan in de andere. In een 
cirkel getekend raakt de driehoek van de tetraëder de omgekeerde 

grotere driehoek 
op 19,5 graad van 
de cirkel. Dit 
noemt men het 
multidimensionale 
intersectiepunt. Bij 
19,5 graad opent 
de tetraëder zich 
naar andere 
dimensies. De 
19,5 graad vinden 
we terug op onze 

aardbol, zie figuur  
 
CERN vergadert op dit moment in ons land, in Garderen, zie: 
http://home.web.cern.ch/students-
educators/updates/2014/01/apply-now-2014-european-school-
high-energy-physics 
 
Tussen Garderen en Putten ligt Schovenhorst, waar vlakbij het 
geodetische midden van Nederland ligt. Tussen Garderen en 
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Speuld ligt het Solsegat, waar de legende ons zegt dat daar een 
klooster stond dat vanwege de liederlijkheid der monniken in de 
aarde wegzonk. Dat kan daar een sinkhole zijn geweest. De 
gemeente Putten dankt misschien haar naam aan zinkgaten of 
sinkholes.  Verwacht wordt dat CERN in Geneve door haar eigen 
activiteiten en proefnemingen in een zwart gat of sinkhole terecht 
zal komen en in de aarde zal wegzinken. Dat gebeurde ook met 
Korach, Dathan en Abiram, die met vreemd vuur aan het werk 
gingen bij de tabernakel. Zij zonken levend naar de afgrond, zie 
Numeri 16:30. 
 
De wet van oorzaak en gevolg zal in werking treden wanneer men 
te CERN te ver gaat. Het is een soort boemerangeffect dat zij 
scheppen.  Men kan er van uitgaan dat 99% van de mensen die 
aan het CERN-project meewerken niet weten wat de werkelijke 
reden en het ultieme doel van CERN is. 

 
 
Nikhef viert 60 jaar CERN met een feestelijk symposium op 26 juni 

2014 in Amsterdam 
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Op 26 juni 2014 viert Nikhef 60 jaar van wetenschap en innovatie op 

CERN. Een periode waarin, mede door CERN, het wetenschappelijk 

wereldbeeld fundamenteel is veranderd. De ontwikkeling van de 

deeltjesfysica, waaronder de recente ontdekking van het Higgs deeltje, 

roept nieuwe, grote vragen op. Waar komt het materieoverschot in het 

heelal vandaan? Waaruit bestaat de overige 95% van het heelal die we 

nog niet kennen? 

Tijdens een feestelijk symposium georganiseerd door Nikhef, het 

Nationaal instituut voor subatomaire fysica, zullen inspirerende sprekers 

de historie, de huidige en de toekomstige onderzoeken op CERN en in 

het bijzonder de Nederlandse bijdragen hieraan toelichten. Niet alleen 

onderzoek, maar ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën en het 

inspireren van volgende generaties spelen hierbij een grote rol. Een 

middagvullend programma vol nieuwsgierigheids-gedreven onderzoek 

en zijn omvangrijke impact. Aansluitend aan het programma vindt een 

receptie plaats. 

Nikhef en CERN richten 'business incubation centre' op in Nederland 

Amsterdam, 26 juni 2014. Vandaag hebben Nikhef en CERN de start 

aangekondigd van het 'Nikhef-CERN Business Incubation Centre (BIC)'. 

Dit Nikhef-CERN BIC zal kleine bedrijven en ondernemers steunen in 

het vertalen van innovatieve, mede op CERN ontwikkelde 

technologieën in levensvatbare en winstgevende bedrijven in 

Nederland. 

Tijdens een door Nikhef georganiseerd feestelijk symposium in 

Amsterdam, ter gelegenheid van de viering van het 60-jarig bestaan 

van CERN, hebben Frank Linde (directeur Nikhef) en Rolf Heuer 

(directeur-generaal CERN) het contract getekend dat de basis vormt 

van het Nikhef-CERN BIC. Het centrum zal gevestigd worden bij Nikhef 

op het Amsterdam Science Park.  

"Het is goed om te zien dat het BIC hier, in het hart van één van 

Europa's succesvolle Science Parks, gevestigd zal zijn," zei Rolf Heuer, 

directeur-generaal van CERN. "Door R&D partnerships, licenties of 
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consultancy aan te bieden, hopen we te laten zien, dat CERN toegewijd 

is aan het effenen van de weg die technologie bewandelt van 

fundamentele wetenschap naar industrie. Deze ontwikkeling zal daar 

zeker bij helpen."  

Kruistochten 
De kruistochten zijn in het jaar 1095 opgezet met als doel om alle 
informatie te verzamelen over de oude Atlanten. Men zou de 
oorlog van de geallieerden tegen Afghanistan, Irak, Syrië, Iran en 
Oekraïne-De Krim een moderne 
kruistocht kunnen noemen. De 
kruisridders zochten naar oude 
kaarten, artefacten, geheime kennis, 
instrumenten, kalenders, technieken, 
etc. die hen zouden helpen in hun 
onderzoek naar de oude Atlanten, de 
Anunnaki’s en hun planeet / ster 
Nibiru. Zij hoopten dat men tegen het 
einde der tijden voor hun 
soortgenoten alsdan sterrenpoorten gereed zouden hebben voor 
een exodus van de aardebewoners naar veiliger oorden en hogere 
dimensies. In de tijd van de kruistochten vonden ook andere 
verkenningstochten plaats. Uit Zuid Amerika haalde men veel 
zilver, waarmee men geld schiep om er de grote kathedralen mee 
te bouwen. De Latijnse naam voor zilver is argentum, waar de 
naam Argentinië vanaf is geleid. De rivieren waar het zilver in 
schepen werd geladen heetten Rio de la Plata, of Zilver Rivier. 
Vandaag ligt er de stad Buenos Aires. De ontdekkingsreizigers 
zochten  oorspronkelijk naar de mythische steden van goud, die 
Cibola of El Dorado werden genoemd. Men wist kennelijk dat deze 
goud-steden te maken hadden met het oude Atlantis en de 
cyclische catastrofen. De Knight Templars zaten achter dit soort 
verkenningstochten om te zoeken naar mogelijkheden om deze 
catastrofen te overleven wanneer het omega-punt bereikt was. 
Een bijkomend iets is dat men zich vermengde met de aldaar 
wonende bevolkingen, waardoor blank met zwart zich vermengde 
tot grijs, dat is de kleur van zilver.  Zuid Amerika is nagenoeg 
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geheel een vermengde soort (wogs genaamd). Eerder hadden de 
Phoeniciërs reeds de aarde verkend met hun schepen. Zij hadden 
de kennis van Atlantis en de cyclische catastrofen aan de Grieken 
en Europeanen doorgegeven. De Phoeniciërs waren handelaars 
en navigators. Zij kenden de 
geheimen van Atlantis, Lemuria 
en Mu. Zij wisten dat wij als 
mensensoort op aarde niet alleen 
in het heelal waren.  De vorige 
paus Ratzinger heeft ook gezegd 
dat wij niet alleen waren, en dat de 
R.K.Kerk de buitenaardsen zullen 
verwelkomen wanneer zij komen.  
Het Vaticaan heeft niet voor niets 
de grootste telescoop ter wereld in 
Chili staan om te kijken wanneer de buitenaardsen eraan komen. 
Deze buitenaardsen zitten achter het illuminati-plan om ons DNA 
te wijzigen en het grootste deel der mensen uit te roeien, zoals op 
de Georgian Guidstones in 10 talen geschreven staat. Het 
Vaticaan is een plaats waar ooit buitenaardsen leefden. Vandaar 
ook de visbek-myters die er werden en worden gedragen.  Het 
Vaticaan bereidt zich dus voor op de komst van de aloude goden 
die op de planeet Nibiru wonen. Volgens de illuminati gaat de 
vermenging van rassen en soorten te langzaam. Vandaar hun plan 
om het via een microchip te versnellen. De apartheid werd 
kortgeleden in Zuid Afrika –dat het laatste bolwerk ervan was-  
afgeschaft. Dat toont aan dat het omega-punt heel nabij is.   
 
http://higherperspective.com/2014/06/may-ancient-earth-inside-earth-say-
harvard-scientists.html?utm_source=HP 

 
Volgens wetenschappers van de Harvard universiteit bestaat er 
een oude aarde in de aarde, in de binnenzijde van de aarde. Zij 
zeggen daarvoor bewijzen te hebben gevonden. Er zijn ingangen 
naar deze binnenzijde van de aarde. Straks nog een enkel woord 
erover op de volgende bladzijden. 
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Wat is Vimana?  
http://www.harekrsna.com/sun/features/05-11/features2097.htm 
http://internationalresearchsociety.wordpress.com/2012/08/14/ancient-flying-
machine-found-in-cave-world-leaders-rush-to-afganistan/ 

In Afghanistan is in een berg-spelonk een 
oude vliegende machine gevonden, die 
ongeveer 5000 jaar oud is. Men noemt dit 
Vimana’s.  Waarom zouden de 
Geallieerden zich in Afghanistan reeds zo 
lang bezig houden met dit arme 

woestijnland? 
Gedeeltelijk vanwege 
de drugs, maar in 
hoofdzaak vanwege de oude technologie der 
Anunnaki’s die daar aanwezig is.  

 

http://www.frontline.in/navigation/?type=static&page=flonnet&rdurl=fl2521/storie
s/20081024252106500.htm 
http://theghostdiaries.com/was-a-5000-year-old-vimana-unearthed-in-
afghanistan/ 
http://www.varalaaru.com/design/article.aspx?ArticleID=80 

 
Bovenstaande website is interessant, maar kan niet worden 
afgedrukt. Gaat over shiva-dans, zie CERN 
 
http://eden-saga.com/en/world-mythologies-feathered-snakes-flying-carpets-
ezechiel-hapi-nile-abydos-the-flying-egyptians.html 

 
Hier gaat het over vliegende Egyptenaren. In the Bible, we find other 

evidence of flying machines, like giant wheels or other celestial chariots. Thus, in 
the book of Enoch, who was unjustly removed from the Bible as the Torah, the 
prophet Enoch demonstrates the existence of flying chariots in which God takes 
him to visit other worlds far into the sky.The prophet Ezekiel in turn saw a large 
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celestial wheel, resembling a space station or a mother ship, with smaller wheels, 
perhaps flying saucers hovering above him in the air. 

 
Vlakbij de plaats waar men de Vimana vond in Afghanistan lag een 
skelet van een reus, zie afbeelding: 
 

 
Bij de NASA in Fort Wort in Amerika werken ongeveer 500 technici 
aan Vimana-technologie. Het gaat hierbij steeds om de kubusvorm 
en de tetraëder in de kubus.  
 
De Orion-kubus 
In de zon zijn kubusvormige structuren waargenomen. Een kubus 
geeft een interdimensionale tijdpoort aan. De zon zelf is een soort 
sterrenpoort en bezit ook andersoortige poorten. De kubus is dan 
ook een zeer merkwaardige vorm. In 1947 is te Roswell in Amerika 
een UFO verongelukt. Daarin vonden de Amerikanen een 
kubusvormig zend- en ontvang instrument, wat de buitenaardsen 
waarschijnlijk gebruikten om te kunnen overleven en contact te 
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kunnen houden met de thuisbasis. Deze 
kubus bevatte informatie over de 
geschiedenis van de aarde, wat liep tot en 
met het tijdstip dat de Orion-wezens naar 
de aarde afdaalden. Vandaar dat men het 
de Orion-kubus noemde. Wanneer men 
de kubus activeerde kon men aan de 
bovenzijde een holografisch beeld zien 
van de gebeurtenissen en plaatsen in de 
voorbije tijd. Het was dus een soort moderne iPad. Men kon er 
echter ook mee in de toekomst kijken. Vandaar dat de VS-regering 
er uiterst omzichtig mee omging. Deze Orion-kubus wordt ook wel 
het gele boekje genoemd (Yellowbook). De buitenaardsen 
gebruikten het instrument als een tijdreiziger van de aardse 
toestanden. De Amerikanen hebben vervolgens in 1991 en 2003 
uit Irak oude cilinderzegels en artefacten geroofd uit musea, 
waarop informatie stond over 
natuurlijke sterrenpoorten. Ooit 
hebben de buitenaardsen aan de 
Sumeriërs informatie verstrekt 
over sterrenpoorten, die men op 
cilinderzegels heeft bewaard. 
Wat gaan de illuminati doen met 
al deze gegevens? Het beeld van 
Nebucadnesar in het dal Dura 
was eveneens een sterrenpoort, zie afbeelding. De drie vrienden 
van Daniel kenden de sleutelcode ervan, zie brochure 770. 
 
De Onderwereld 
In de aarde zijn grote ruimten waar demonen (kwade geesten) 
worden vastgehouden. Zij zijn bang dat de dag van hun oordeel 
nabij is en zouden dat wel willen ontvluchten. In de Bijbel komen 
deze plaatsen voor als tehom, abyss, tofeth, hades, sheol, 
tartaros, gehenna, etc. Dat wijst in veel gevallen naar de grote 
diepte in de aarde, of te wel een bodemloze put. Onder de Eufraat 
ligt blijkbaar een zeer diepe put, waaruit Apollyon wordt losgelaten, 
Openbaring 9:11. De Eufraat en Tigris monden uit in de Golf, waar 
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het kleine eilandje Abadon ligt, waar 
eronder gevallen engelen gebonden 
zijn, naar Job 38:8, 16-17; 20:5-6. 
2Petr.2:4. Ook onder de Hoover Dam 
zou een opening naar de afgrond 
liggen. Onder de Veluwe ligt blijkbaar 
ook een grote put of basis van de 
Anunnaki’s. Op de noordpool en 
zuidpool liggen reuzengaten van wel 

2200km doorsnee. Willem Alexander en Maxima zijn daar nog niet 
zo lang geleden wezen kijken. In ons land zijn verschillende 
plaatsnamen die naar wijzen naar de onderwereld, hel of put.  
 
Wij leven momenteel in een tijd dat de barensweeën voor de 
nieuwe tijd de kosmos treffen. Alles is in beweging in een versneld 
tempo. De aardbevingen in het eerste kwartaal van dit jaar 
vergeleken met het jaar 1979 zijn verdubbeld. Onrust en oorlog 
dreigt, en het genetisch manipulatieproces voor mens, dier en 
plant draait op volle toeren. Normaal bewustzijn wordt als een 
ziekte beschouwd door de illuminati en de papagaaien die dat 
naspreken. Er is hoop, de kosmos werkt mee aan een zeer groot 
zuiveringsproces. De schepping is te mooi om ten onder te gaan 
aan de dwaasheid van het negatieve en kwade. Het goede zal 
overwinnen. De haat moet wijken voor liefde. De chaos zal door 
harmonie worden overwonnen.  
 
Wij zullen in de volgende bladzijden nog enkele afbeeldingen laten 
zien die betrekking hebben op het voorgaande dat in deze 
brochure is besproken. Tenslotte nog een enkel woord over de 
komende nieuwe tijd.  
 
De Nieuwe Tijd 
In het boek Henoch, wat meestal niet tot de apocriefe boeken 
wordt gerekend maar tot de pseudepigrafen, staat het volgende 
  Henoch schrijft dat er 70 generaties vanaf de Zondvloed voorbij zouden gaan, 
tot de terugkeer van deze Nefilim.  
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10: 16 – 11: 1 * Michaël herstelt de aarde 

 (vertaling van Dies Kaashoek) 

16. Verwijder alle slechtaards van de oppervlakte der aarde en laat elk 

boosaardig werk ophouden en laat de plant van recht en waarheid 

verschijnen; en zij zal blijken een zegen te zijn. De werken van recht en 

waarheid zullen in waarheid en vreugde geplant worden tot in de 

Eeuwen.  

17.       En dan zullen de rechtvaardigen ontkomen,   En zij zullen leven 

totdat zij duizenden kinderen hebben voortgebracht  alle dagen van 

hun jeugd en hun ouderdom zullen zij in vrede voleindigen. 

18.       En dan zal de gehele aarde vol worden van gerechtigheid, 

            en zij zal geheel met bomen beplant zijn en vol zijn van zegen. 

 19.     En allerlei begeerlijk geboomte zal op haar geplant zijn en er 

zullen wijnstokken op haar worden geplant:  en de wijnstok die op 

haar zal worden geplant zal wijn in overvloed voortbrengen. Van het 

zaad dat op haar gezaaid wordt zal elk deel duizendvoudig vrucht 

dragen,  en elk deel olijven zal tien maten olie dragen. 

 20. En zuivert de aarde van alle onreinheid en van alle onderdrukking 

en van alle wetteloosheid en van alle zonde en van goddeloosheid en 

allerlei onreinheid die op aarde ontstaan is, verwijdert dat van de 

aarde.   

21.  En alle mensenkinderen zullen rechtvaardigen zijn en alle natiën 

zullen mij aanbidden en loven en allen zullen mij eren.  22. En de aarde 

zal gereinigd worden van elke smet en van elke onreinheid. En ik zal de 

aarde nooit weer aan haar lot overlaten, tot in alle geslachten der 

Eeuwen. 
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1. En in die dagen zal ik de schatkamers van de zegen, die in de hemel 

zijn, openen, opdat ik ze naar beneden zal zenden naar de aarde, over 

het werk van de kinderen der mensen. En waarheid en vrede zullen hen 

vergezellen, alle dagen van de wereld en gedurende alle geslachten van 

mensen. 

 

Henoch hoofdstuk 107:1 (in het Zuid Afrikaans) 
 
Ek het gezien daarop (op een boekrol) is geskrijf dat geslag na 
geslag sal oortree, totdat ’n Saadlijn van Gerechtigheid sal 
opstaan, en oortreeding vernietig is en verbastering van de aarde 
af verdwijn het, en al suiwerheid op haar sal kom.  
 
 
 
 

De piramide op het 
Amerikaanse Grootzegel heeft dezelfde hellingshoek als de aardas 
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Allerlei vormen van piramiden op aarde. Er onder de kaballa levensboom 
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Cern links en rechts een labyrinth  
 
 
 


