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Inleiding 
De vondst van oude boekrollen te Nag Hammadi is opzienbarend, 
aangezien de teksten niet aansluiten bij het christendom, noch bij 
het jodendom en ook niet bij de gnostiek. Er wordt in de rollen 
gesproken over verlichting, waarmee gedoeld wordt op 
elektriciteit. Welnu, wij denken dat wij in onze moderne tijd slechts 
het gebruik en beheer hebben uitgevonden van elektriciteit. Dat is 
een misvatting. In de oude boekrollen wordt o.a. gesproken over 
‘Zij is lichtend”,  en dan gaat het niet over een vrouw die licht geeft, 
noch over een godin, maar over een zeker ding, over het 
bliksemlicht, waarop de donder volgt.  Dat bliksemlicht wordt Isis 
genoemd, de grote godin van Egypte.   
 
De volgende tekst uit de rollen van Nag Hammadi gaat over deze 
unieke godin Isis: 
Ik ben Lichtend waardoor het volmaakte bewustzijn komt 
Ik zend deze kracht naar hen die tot mij komen 
Ik ben degene die in de oude religies werd 
aanbeden 
Ik ben steriel daar verlichting niet is ontstaan door 
erfbaarheid 
Ik word een zondares genoemd wanneer mijn 
lichtstraal iemand doodt, en ik word een heilige 
genoemd wanneer mijn lichtstraal hoger 
bewustzijn verschaft 
Mijn lichtstraal kan zowel doden als goddelijk maken 
Ik ben degenen die geen enkele jaarlijkse feestdag bezit of heb 
gekregen, aangezien ik op elke dag van het jaar kan bliksemen 
Ik ken de geest in de mens en de zetel der ziel 
Ik ben oncontroleerbaar als de eerste kracht der goden, en mijn 
licht is alomtegenwoordig 
Ik ben de grote godin, de moeder en zuster der mensen en ben in 
het bezit van duizenden namen 
Ik onderwijs de mensen hoe zij hun voedsel moeten kweken en 
bereiden 
Ik ben de magische godin die het leven verschaft, maar die ook de 
doodskus geeft 
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Deze godin Isis werd aanbeden in het oude Amenta, Lemuria, Mu 
en Atlantis.  In het Mithraïsme werd ze als Sol Invictus aanbeden 
als zonnereligie, waaruit het christendom is ontstaan. Het gaat in 
het christendom om dezelfde inwijding, verlichting, dood en 
opstanding. Het christendom begon met Pinksteren als een religie 
ter verlichting en hogere bewustwording. 
  
De man van Isis is Osiris, en hun kind 
is Horus, waaruit de christelijke 
heilige drie-eenheid is afgeleid. Drie-
eenheid komt wel meer voor. Denk 
aan de drie gezusters, in het Engels 
‘the Three Graces’. Over de 
driekracht is veel te zien en te lezen 
op de website van Richard Cassaro. 
De drie-eenheid wordt in drie letters M E R weergegeven, en 
symboliseren het omslagpunt in de geschiedenis, dat is het punt 
waarna geen terugkeer meer mogelijk is. Men kan het ook het 
Omegapunt noemen. MER betekent zoveel als Goddelijk, Licht, 
en dan wel te verstaan het bliksemlicht en de donder, als symbool 
van de Goddelijke toorn of wraak. Wij zullen straks nagaan wat het 
bliksemlicht kan uitwerken in de menselijke hersenen. 
Osiris is geïdentificeerd als het sterrenbeeld Orion, Isis als Sirius.  
Osiris was de koning van Atlantis, en is de 
Sumerische god Enki. Hij bezat Boven en 
Beneden Egypte. Seth doodde Osiris.  
Osiris komt van ousir, dat is ‘huis van het oog’ 
(het 3e oog voor hoger bewustzijn). Asir 
betekent: Hij die het westen leidt. 
Osiris was geen blanke, maar een zwarte 
farao, het hoofd van de piramidebouwers, die 
oorspronkelijk uit Atlantis kwamen. Deze 
lieden stonden in verbintenis met de sterrenstelsels Sirius, de 
Pleiaden en Orion. Zij bouwden de piramiden als gigantische 
bibliotheken in steen, van boven naar beneden. De Topsteen was 
tegelijk de Hoeksteen.. De piramiden in Egypte, Andes, Mexico, 
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De Krim, Griekenland, etc.  zijn niet door de blanke mensen 
gebouwd, maar door deze Atlanten. De piramiden zijn 
multifunctionele bouwwerken, waarbij het gaat vooral om energie-
opwekking ter opening van het 3e oog, om hoger bewustzijn te 
verkrijgen via technologie.  

 
 
Adam en Eva aten van de verboden vrucht, wat hen wel hogere 
kennis verschafte in sommige zaken wat betreft voortteling, maar 
zij verloren daarbij wel het vermogen om hogere bewustwording 
te verkrijgen via de normale weg van gehoorzaamheid. Bij 
inwijding gaat het steeds om de geheimen van het leven te leren 
kennen, waarbij elektra de hoofdrol speelt. Daarbij gaat het om de 
vuurdoop vanuit de kosmos, de hemelse dauw. Bliksemlicht en 
atmosferische elektriciteit kunnen daarbij op de mens een 
positieve uitwerking hebben om hoger bewustzijn te verkrijgen. 
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Daartoe waren alle tempels, om aldaar een vuurdoop in elektra te 
ontvangen. Piramiden, steenkringen, kathedralen,  megalieten, 
etc.  hebben allen hetzelfde doel, nl om energie op te wekken 
waardoor men hoger bewustzijn kan ontvangen. In de Grote 
Piramide te Gizeh kan men in de koningskamer in de sarcofaag 
gaan liggen, waarbij men niet bang hoeft te zijn om te sterven 
vanwege de doop met elektrische energie aldaar.  
 
Bliksemlicht 
Wat kan bliksemlicht met onze hersenen 
doen?  Het verbrandt nl niet altijd iets dat 
het raakt. Het kan de lucht opschonen en 
opladen. Die schone opgeladen lucht 
kunnen wij inademen, met zuurstof en 
orgon. Orgon (zie Wilhelm Reich)  is de 
hypothetische universele levenskracht. 
Daar gaat het om, want in de zuurstof is de 
levensziel, zoals men dat in oud Egypte 
zag. Naar Bijbelse gegevens is de ziel in het 
bloed, dat is de zuurstof in het bloed. De ziel uitblazen, is de geest 
geven, het leven laten.  
Piramiden, obelisken, tempels, dolmens, kathedralen, etc. zijn 
allen bouwwerken om de kosmische energie op te vangen en door 
te geven. De oude Atlanten hadden reeds energiecentrales die 
werkten op de vrije energie die men uit het universum opving. Men 
kan hierbij denken aan de zogenaamde nulpunt-energie. 
Momenteel zoeken nog verschillende techneuten naar deze 
energie en instrumenten om deze energie op te vangen.  
Te CERN is men eveneens op zoek naar de geheime krachten 
van de schepping, en men meent het 
zogenaamd Goddeeltje (Higss 
Boson) te hebben ontdekt. Is men op 
zoek naar iets dat men nooit zal 
mogen of kunnen vinden? Isis is en 
blijft immers altijd gesluierd. Al denkt 
men dat men een tipje van de sluier 
heeft op kunnen lichten, blijven er nog 
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meerdere raadsels over. Dat kan ook niet anders. Men kan met 
geschapen dingen, ook al maakt men daarmee de allergrootste 
machines zoals bij CERN, nooit de Schepper van die geschapen 
dingen uitvinden die Zich verborgen houdt. De logica zal zulks 
dienen te bevestigen. Men kan het echter niet laten om voort te 
gaan, zoals men ook in Atlantis deed, wat hen fataal werd. De 
vernietiging volgde, en die is momenteel ook niet veraf meer. Er 
wordt momenteel wereldwijd onderzoek gedaan naar het geheim 
van het leven, o.a. te CERN, Fermilab, HAARP in Alaska, Eiscat 
in Noorwegen, etc. . Men onderzoekt zelfs het Goddelijk vuur en 
het atoom, om er zich door te kunnen omvormen tot onsterfelijken 
die terug kunnen keren naar hogere dimensies. In Atlantis was 
men daarin vergevorderd, totdat men het omegapunt overschreed 
en de geest uit de fles glipte, zoals bij de doos van Pandora. Het 
gaat goed zolang als het goed gaat, totdat …! 
 
 
Orion Uhr-Ahn = Oude van Dagen 
Orion telt in het midden drie grote sterren, en op het Gizeh-plateau 
zijn daar drie grote piramiden geplaatst als spiegelbeeld van deze 
Orion-sterren. In Egypte werd Orion de Duat genoemd, dat is de 
onderwereld. Duat is een vaste plaats onder de aarde, verbonden 

met Nun, de oude wateren en 
visgoden. Daarheen zou een mens 
gaan wanneer hij sterft. Naast Orion 
zijn twee belangrijke locaties. Links 
van Orion staat de ster Sirius (Isis)  en 
rechts de Pleiaden (zeven gesternte). 
Orion zou het centrum van het 
universum zijn. Men zag Orion als de 
achterdeur om de hemel binnen te 

gaan.  Isis is vertegenwoordigd in New York als Miss Liberty, een 
standbeeld dat op een 11-hoekige sokkel staat.  De nieuwe WTC-
toren is de grootste obelisk ter wereld, wat wijst naar 
wereldoverheersing volgens het patriarchale stelsel.  
Orion heeft een strakke 8-hoekvorm, die uit acht zevens bestaat. 
De Sumeriërs kenden reeds de achtpuntster, die wees naar de 
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planeet Nibiru, gewijd aan de godin Inanna (dat is Isthar). Op de 
Engelse vlag komen wij dit acht-kruis weer tegen, en ook in de 
LHC te CERN.  De godin Isthar is de Lichtbrengster. De 
achtpuntster zelf is het symbool voor chaos, waarbij het getal 8 
dienst doet als symbool voor alle mogelijke vormen van de chaos.  
Chaossferen zouden acht punten hebben.  Het achtpuntkruis 
wordt ook gebruikt om er de zonne-verering mee aan te geven, 
o.a. in de Baäldienst.  Venus heeft ook een achtpuntster, hoewel 
Venus een vijfpunt beschrijft in het hemelruim. De Essenen 
beweren van de planeet Venus af te komen.  De gnostieken 
nemen de achtpuntster als symbool van de schepping. In 
Jeruzalem heeft de Dom of the Rock ook een achthoekkoepel.  
Sterrenpoorten en wormholes worden meestal door een octagon 
(achthoek) weergegeven.  
 
Sterrenpoorten 
Sterrenpoorten kan men ook bliksempoorten noemen, die werken 
op elektriciteit. De oude steenkringen als Stonehenge, de 
tempelcomplexen in Tihauamaco, Mexico, Azië, etc. zijn allen 
zonnepoorten. Bliksem is 
een elektrische vlamboog 
tussen twee polen. Bliksem 
verbindt de hemel met de 
aarde en omgekeerd. 
Blikseminslag gebeurt nooit 
op dezelfde plaats tijdens 
een onweersbui. Elke 
bliksemstraal maakt de weg vrij voor een volgende. Wanneer de 
aarde eenmaal met een wolk erboven is verbonden, kan de 
ontlading plaatsvinden. Men mag dan ook niet zeggen dat de 
bliksem naar beneden valt. Wanneer eenmaal een punt op aarde 
geraakt is door de bliksem, verliest dat punt op aarde z’n lading en 
zal het niet voor een tweede maal worden geraakt. Dat gaat echter 
niet op bij een dolmen of grote monoliet (een grote steen). Vandaar 
dat men oudtijds grote stenen oprichtte, die werkten als antennes. 
Een piramide, obelisk of monoliet kan deswege heel gevaarlijk zijn 
tijdens onweer. In de steenkringen had men bogen gemaakt 
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(arcen) waartussen de vlamboog kon worden getrokken. Men liet 
er de zogenaamde bolbliksems ontstaan.  
In de Himalaya in de stad Koulon staat een oude tempel die aan 
de god Shiva is gewijd. Er staat een 18 meter hoge ijzeren paal 

voor de ingang. Tijdens noodweer 
trekt deze paal de ‘zegeningen des 
hemels’ naar zich toe. Men had 
speciale kisten (condensators) 
waarin men die energie kon 
opslaan. Die kisten werden arken 
genoemd. De Ark des Verbonds 
was niets anders dan ook zo’n soort 
kist.  
Bij piramiden wordt tijdens 
noodweer de topsteen geladen en 

verschijnt er een soort halo, een oog (all-seeing eye) waarmee 
men kon communiceren, naar men dacht met de oude goden als 
Baphomet en de demonen. Dit waren monsters, en wanneer men 
zich verbindt met deze demonen of kwade geesten, ook wel 
Chimaera-monsters genoemd, ontvangt men het merk van het 
beest, van de oog-god, die het derde oog beheerst van de 
nakomelingen van het slangenzaad.  
Dat wijst naar de cirkel van de Rafaïm, de reuzen (Wheel of the 

Rafaïm, een 
achthoek).  In Israël 
had men een 
steenkring te Gilgal. 
Een gal is een steen. 
Ook daar bedreef men 
afgoderij met de 
natuurgoden. In de 
plaats waar de twee 
WTC-torens stonden, 
die functioneerden als 
twee monolieten, is het 
nieuwe One World 

Trade Center verrezen. Dat is de grootste obelisk of antenne ter 
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wereld. Het is een fallussymbool, waaruit het mannelijke 
vruchtbare zaad voortkomt bij een zaadlozing, een onweersbui. 
Miljoenen ogen wereldwijd hebben sinds de zogenoemde 
terroristische aanslagen de WTC-torens gezien. De verwoesting 
en het herstel van twee naar één heeft iedereen kunnen volgen. 
De illuminati hebben hiermee de mensheid te kennen gegeven dat 
de dualiteit of verscheurdheid geen stand kan houden en de 
mensheid terug moet keren naar éénheid, heelheid. De massa’s 
zien slechts wat zich voor hun ogen voltrekt, maar de betekenis 
ervan ontgaat hen nog. Het gezamenlijke bewustzijn der mensen 
is nog niet ontwaakt. Wij proberen door middel van onze websites 
aan de mensen de feiten voor te houden en hen méér te laten zien 
dan zij tot nog toe zagen. Er is immers veel meer dan wat wij met 
het blote oog aanschouwen.  
 
De nieuwe WTC-toren heeft een achthoekvorm, een octagon. Het 
symboliseert balans, eenheid, harmonie en kosmische orde, 
hergeboorte en overgang. Het gebouw is 1776 feet hoog, dat is 2 
x 888. Er zijn 52 verdiepingen. Bovenin de top is een anti-prisma 
gebouwd, dat alle kleuren  (van de regenboog)  tot één kleur 
terugleidt nl wit. Wit bevat alle kleuren. Hiermee wil men aangeven 
dat men zelf god is geworden, het Ontoegankelijke Licht.  
Veel vlaggen van landen bezitten de kleuren Rood, Wit en Blauw. 

Blauw wijst naar 
water. Men kende in 
Egypte de blauwe en 
witte Nijl. Door Mozes 
plaag werd de Nijl 
rood. De Nijl zou een 
tijdkaart zijn, volgens 
Goro Adachi (Nile 
River as a time map). 
De Amerikaanse vlag 
bezit ook de kleuren 
Rood, Wit en Blauw, 
afgeleid van de 

Nederlandse vlag.  
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Beneden bij de nieuwe WTC-toren is 
een herdenkingsmonument, vierkant 
waarin drietandige vorken zijn 
opgesteld, zoals deze in de oude 
WTC-torens aanwezig waren. De 
drietand wijst naar de godin Shiva met 
de trishula, waarmee zij de drie 
werelden vernietigd, nl de fysieke 
wereld, de culturele wereld, en de 
gedachtewereld. Shiva vernietigd 
deze werelden en brengt een 
enkelvoudig bestaan, dus drie in één, 
zoals de heilige drie-eenheid der 
christenen. Velen worden één. Dat 
staat op het Amerikaanse Grootzegel als E Pluribus Unum = uit 
velen tot één.  De drietandige vork (trident) is om te vernietigen. 
De goden werken samen in hun gevecht tegen de derde dimensie. 
Poseidon zorgt voor aardbevingen. Shiva zorgt voor de 
omvorming. De oude WTC-torens staan voor het getal 11, en de 
drietanden staan voor het getal 33. Het getal 33 is de hoogste 
graad van vrijmetselaren. De vernietiging van de WTC-torens 
vond plaats op 9/11-2001.      
 
Nederland-Zwitserland-Tempelieren 
De Tempelieren regeren over de USA met 
hun banken en multinationals. Nederland 
is het thuisland van de Tempelieren-
illuminati-drakenfamilies. Het koninkrijk 
van het Beest wordt vanuit Nederland 
geregeerd.  De presidenten van Amerika 
moeten eerst aan hun Nederlandse 
opdrachtgevers toestemming vragen om 
iets te kunnen doen. Destijds vroeg 
president Bush jr. aan voormalig premier 
Balkenende of hij de oorlog tegen Irak 
mocht beginnen.  
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Zwitserland is verwant aan Nederland, Holland en wordt Helvetia 
genoemd. In Zwitserland is de financiële vleugel van de 
Tempelieren gevestigd, daar zij Zwitserland als neutraal land 
hebben bestempeld. Wij zien het alom in de geschiedenis dat, 
waar JHWH Zijn vrouwenzaadlijn heeft gevestigd, de 
slangenzaadlijn zich daar omheen heeft gekronkeld. Het zijn de 
Tempelieren die het banksysteem hebben uitgevonden en vanuit 
ons land wereldwijd hebben ingevoerd, destijds via de VOC. Uit 
de Tempelieren komen de vrijmetselaren voort. Zij wanen zich vrij, 
en wij zijn hun metselaren, hun werkbijen. Vandaar vrij-
metselaren.  Uiteindelijk stammen de Tempelieren van de 
Egyptische farao’s af, die weer van de Atlanten en Anunnaki’s 
afstammen. De Nazi’s behoren tot de Tempelieren, die in 
Zwitserland aan de macht zijn. Vandaaruit worden de bevelen 
gegeven aan de wereldleiders. Het is niet voor niets dat CERN 
daar is gevestigd. De Tempelieren behoren zogezegd tot de 
‘nobelen’, de adelijken en zijn in de Europese volkerenmassa 
grotendeels opgelost en ondergedoken. Hun herkenningstekens 
zijn o.a. het octagon of achthoek (hyperkubus en het kruis) als 
symbool van de 4e dimensie die zij ooit bezaten en waaruit ze 
verstoten zijn, Judas vers 6.. Zij dragen meestal ook twee 
achternamen.  
Ze willen daar 
naar terug, 
aangezien de 
3e dimensie 
een tijdelijk 
iets is dat 
binnenkort 
eindigt. Uit 
hun streven 
en macht 
komt alle 
kwaad in deze 
wereld voort. Het zijn de oorlog stichters, de aanhitsers van alle 
onlusten, die zichzelf en hun schatten veilig achten in Zwitserland, 
een bergland met veel schuilkelders en kluizen. Zwitserland is in 
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het Frans Suisse, dat is Isis. Uit de lucht gezien vormt de bergrug 
van Oostenrijk en Zwitserland een grote draak. De draken broeden 
aldaar hun basiliskes-eieren uit.  
 
De orde der Tempelieren zou in 1118 zijn opgericht  door ene 
Hugo van Payns, en de laatste Grootmeester was Jacques de 

Molay, die werd beschuldigd van 
ketterij, homoseksualiteit en 
aanbidding van Baphomet, waarop hij 
de brandstapel kreeg in 1314 in Parijs. 
Het ging de Tempelieren om de 
Tempelberg, om de tempelschatten 
en wijsheid van Salomo, met 
betrekking tot elektra en 

sterrenpoorttechnieken.  
 
In Nederland zijn ook veel bouwwerken en namen die wijzen naar 
de draken en hun families. In de 
koninklijke paleizen zijn verschillende 
achthoekige vormen te zien, en ook 
de namen van hun bouwwerken en 
vaartuigen dragen de naam die naar 
hun afkomst wijst. Neem kasteel 
Drakestein, de sloep De Groene 
Draeck van Beatrix. In ’s Hertogen 
Bosch de St Jan, waar diverse draken 
op uitgebeeld zijn.  
De Grote Kerk in Breda wordt wel de bakermat van de Oranje-
Nassau ’s  genoemd. Walram I van Nassau nam deel aan de derde 
kruistocht.  Er is een duidelijke verbinding tussen de tempeliers en 
het vorstendom Orange, de Nederlandse monarchie.  
 
http://www.wanttoknow.nl/overige/denver-het-nwo-vliegveld-
creapy/comment-page-7/ 
 
http://plazilla.com/page/4295039617/lucifer-en-de-bibliotheek-
van-los-angeles 
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Tesla en Draken 
De grootste uitvinder aller tijden wordt Nicolas Tesla genoemd. Hij 
stamt af van de drakenfamilies. Zijn ouders heetten Draganich, dat 
betekent: zoon van de draak.  Tesla is een schuilnaam. De RK-
Kerk heeft geprobeerd deze familie uit te roeien. In Servië 
woonden deze reptielen-families. De naam Servië komt van Serb, 
Sauro-Maae, dat betekent: reptielen familie. Daar waren 
verschillende uitvinders, die zeiden af 
te stammen van de koningslijn der 
Scythen. De Scythen zeiden af te 
stammen van Hercules en de grote 
Drakaina, half vrouw half draak.  De 
Scythen en Sauromtae brachten hun 
religieuze denkbeelden naar Europa. 
Uit hen komen de Blauwbloed-
vorstenhuizen. In de Servische 
verhalen over draken hebben deze een ramskop. Zij konden zich 
onzichtbaar maken en van gedaante wisselen (shapeshiften).  
Tesla was dus één hunner en verkreeg van deze kwade geesten 
ontzettend veel informatie, waardoor hij in de ogen der mensen 
een super-uitvinder was. In CERN te Geneve experimenteert men 
verder op zijn vindingen. Opvallend dat in CERN de achthoekvorm 
(Octagon) is toegepast in de LHC.  In paleizen en bouwwerken 
van de Blauw Bloedlijnen zien wij eveneens opvallend veel het 
octagon toegepast.  
 
Vlad the Impaler stamt af van de Blauwbloed vorstenlijnen. De 
Order of the Garter gebruikt ook de 
achtpuntster, net als de Order of St. 
Vladimir van Vlad the Impaler. Sommigen 
van deze draakwezens hebben een 
mensvorm aangenomen, die zij in stand 
moeten houden door regelmatig 
mensenbloed te nemen. Het 
Malthezerkruis en andere kruisen van 
zulk soort orden hebben een 
achthoekvorm. Ook het Vaticaan heeft de achthoekvorm van de 
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Baäldienst overgenomen. Het getal acht is een lemniscaat, 
symbool van oneindigheid.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Figuur 1 Gent draak 
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Figuur 2 Nogmaals 

Gent 
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Hyperkubus Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie                                          

Ga naar: navigatie, zoeken  Een hyperkubus is een voorwerp in de n-de 

dimensie, waarbij n elk natuurlijk getal kan representeren. 

Een kubus 

 

 
Een projectie van een tesseract in de driedimensionale ruimte 

Een 3D projectie van een vierdimensionale hyperkubus, in een simpele rotatie 

rondom het vlak dat de figuur verdeelt van links-voor naar rechts-achter en van 

boven naar beneden. 

In de meetkunde is een hyperkubus een n-dimensionale analogon van een 

vierkant (n = 2) en een kubus (n = 3). Een hyperkubus is een gesloten, compact 

en convex ruimtelijk figuur, waarvan het 1-skelet uit collecties van tegenover 

elkaar liggende parallelle lijnstukken bestaat. Deze lijnstukken zijn gelegen in 

elk van de dimensies van de ruimte die de hyperkubus inneemt. Alle hoeken 

tussen deze lijnstukken zijn ten opzichte van elkaar altijd recht. Een punt is een 

hyperkubus waarbij n gelijk is aan 0. Zo kennen we ook de lijn (n = 1), het 

vierkant (n = 2) en de kubus (n = 3). Indien n het getal 4 voorstelt, wordt de 

hyperkubus Tesseract genoemd. 

Een n-dimensionale hyperkubus wordt ook wel een n-kubus genoemd. Ook de 

term "meetpolytoop" werd gebruikt, met name in het werk van H.S.M. 

Coxeter, maar is nu achterhaald. 

De hyperkubus is het speciale geval van een hyperrechthoek (ook wel een 

orthotoop genoemd). Een eenheidshyperkubus is een hyperkubus waarvan de 

zijden allen een lengte van 1 hebben. De hyperkubus, waarvan de hoekpunten 

(of vertices) de 2n punten in Rn met coördinaten gelijk aan 0 of 1 zijn, wordt 

vaak "de" eenheidshyperkubus genoemd. 
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Een punt is een hyperkubus met dimensie nul. Als men dit punt één eenheids-

lengtemaat beweegt, wordt er een lijnstuk uitgezet, die een 

eenheidshyperkubus van dimensie één is. Als men dit lijnstuk op zijn beurt in 

een richting beweegt die loodrecht op de lijn staat, wordt er een 2-dimensionaal 

vlak afgebakend. Als men dit vlak vervolgens één eenheids-lengtemaat in een 

richting beweegt, die loodrecht op het vlak staat. wordt er een driedimensionale 

kubus gegenereerd. Deze actie kan worden gegeneraliseerd naar een 

willekeurig aantal dimensies. Als we de kubus bijvoorbeeld, één eenheids-

lengtemaat loodrecht op de kubus de vierde dimensie in bewegen, krijgen we 

een 4-dimensionale eenheidshyperkubus (een eenheidstesseract). Dit proces 

van het steeds opnieuw afbakenen van ruimtes in hogere dimensies kan 

wiskundig worden geformaliseerd als een Minkowski som: de d-dimensionale 

hyperkubus is de Minkowski som van d onderling loodrechte lijnstukken met 

een lengte die gelijk is aan de eenheids-lengtemaat. Het resultaat van zo'n 

Minkowski som noemt men een zonotoop. 

Het 1-skelet van een hyperkubus is een hyperkubische graaf. 

Gerelateerde families van polytopen[bewerken] De hyperkubussen zijn één 

van de weinige families van regelmatige polytopen die zijn vertegenwoordigd 

in een willekeurig aantal dimensies. De hyperkubus (offset) familie is de 

eerste van drie regelmatige polytopen families, door H.M.S. Coxeter aangeduid 

als γn. De andere twee zijn de duale hyperkubus familie, de kruispolytopen, 

aangeduid als βn en de simplices, aangeduid met αn. Een vierde familie, de 

oneindige tessellatie van hyperkubussen duidde hij aan met δn.  Een andere 

gerelateerde familie van semireguliere en uniforme polytopen is de 

demihyperkubussen die worden geconstrueerd uit hyperkubussen met 

alternerend verwijderde hoekpunten (en: vertices) en simplex facetten voor het 

opvullen van de gaten, aangeduid als 

hγn.http://www.vandeveen.nl/Wiskunde/Meetkunde/Dimensies.pdf 

3. De hyperkubus 

De hyperkubus is de vierdimensionale variant van de ‘gewone’ 

driedimensionale kubus. Bij het bestuderen van 

een vierdimensionale ruimte kan je bijna niet om de hyperkubus heen. Aan de 

ene kant omdat het het makkelijkst 

te begrijpen vierdimensionale figuur is. Helemaal begrijpen kan je het nooit, 

omdat wij mensen gewoon niet in 

staat zijn om een vierde dimensie waar te nemen. Wij kunnen ons een echte 

vierdimensionale kubus dus niet 
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voorstellen, omdat de meerdimensionale wereld in zekere zin een meetkundig 

model is. Voor ons is ze niet 

tastbaar. Wij concentreren ons in deze thesis met name op die meetkundige 

eigenschappen van de 

(vierdimensionale) figuren, en niet zozeer op de maatschappelijke of praktische 

toepassingen van deze 

vierdimensionale ruimte. Om je in te leven in de vierde dimensie is een stukje 

verbeeldingskracht dus niet 

overbodig. Deze verbeeldingskracht sturen we natuurlijk wel. We sturen door 

te redeneren en bewijzen te zoeken. 

Een ander belangrijk en behulpzaam middel is de analogie. 

Verder helpt het om te beginnen bij het goed begrijpen van de hyperkubus, dat 

maakt het bestuderen van andere 

vierdimensionale figuren makkelijker. Reden genoeg om wat extra aandacht te 

besteden aan de hyperkubus. 

 

 
 

 

http://www.peterschudde.nl/kunstwerken/20518183_Corpus+Hyper+K

ubus.html#.U7j-UpWKDcs 
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Licht des Levens 
De zon is onze levensbron. Onder invloed van het zonlicht is het 
leven op aarde tot ontwikkeling gekomen. Voor onze gezondheid 
hebben wij zonlicht absoluut nodig. Ook planten, dieren en al wat 
leeft heeft zonlicht nodig, alsmede de elektrisch-magnetische 
velden in de natuur. Momenteel wordt door de NASA informatie 
vrijgegeven dat het elektromagnetisch veld van de aarde sterk 
afneemt. Hierop moet noodzakelijkerwijze op aarde een 
noodsituatie volgen. 
http://news.yahoo.com/earths-magnetic-field-weakening-10-
times-faster-now-121247349.html 
 
 Dr. John Ott zegt het volgende erover: 
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 “Wij beseffen eindelijk dat licht een levensmiddel is zoals voeding, 
dat verkeerd licht net als verkeerde voeding ons ziek kan maken. 
En dat goed licht onze gezondheid in stand houdt”.  

 
Zonlicht is de sterkte bio-energetische kracht voor alle leven. Via 
technologie probeert men zonlicht te vervangen door laserlicht. 
Laserlicht zorgt er voor dat alle biologische processen in alle 
levende cellen in werking treden.  Dat is dus een hele knappe 
uitvinding van biofysicus F. A. Pop in 1975.  Hij toonde aan dat alle 
levende cellen ultrazwakke lichtstralen afgeven. Dat noemt men 
biofotonen. Elektra was er altijd reeds in 
de natuur. De mensheid zag de 
aanwezigheid ervan, maar de beheersing 
ervan is nog maar kort geleden opnieuw 
ontdekt. In alle levende cellen, in ons hart, 
in onze zenuwen, hersenen, spieren, etc., 
is elektra aanwezig. Dat wordt in het boek 
Prediker het ‘zilveren koord’ genoemd.   
In alle levende cellen is biologisch 
laserlicht aanwezig, en vandaar dat 
technologisch laserlicht inwerkt op de 
celstofwisseling. Biofotonen vormen in ons 
lichaam het belangrijkste communicatie 
systeem tussen lichaamsfuncties. Via onze ogen, huid, voeding en 
adem komt zonlicht naar binnen en neemt ons lichaam de fotonen 
op. Niet dat ons lichaam alleen ontvankelijk is voor 
zonlichtfotonen, want andere lichtbronnen werken ook op ons in. 
Al onze lichaamsprocessen worden geregeld en aangestuurd door 
een elektromagnetisch systeem. Wanneer het aardmagnetisch 
veld afneemt –zoals dat momenteel het geval is-  zal dat op de 
mensen en natuur een nadelig gevolg hebben. Goed licht helpt 
ons zelf genezend vermogen te versterken, en daarop waren 
oudtijds alle therapieën gebouwd. Vandaar dat plantenvoedsel zo 
gezond is. In die zin eten wij niet slechts materie, maar licht-
energie.  Het licht bepaalt de kwaliteit van ons voedsel. Dierlijk 
voedsel (o.a. vlees)  mist de directe licht-energie. De godin Isis 
werd niet voor niets verbonden met het licht, met de bliksem. Zij 
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onderwees het volk in de voeding en 
het verbouwen van gezonde 
voedselproducten.  Het is ook niet 
voor niets dat het leven, het levensei 
geometrisch gezien, waaruit de 
levensbloem zich ontvouwt, het 
planten zijn waarin onze Schepper 
het vermogen tot fotosynthese legde. 
Geen aap, geen varken, geen koe of 
kip bezit het vermogen om zonlicht 
om te zetten via fotosynthese in 
energie.  
 
Het Reptielenbrein 
In onze hersenen zit een deel dat men het reptielenbrein noemt. 
Dit deel van onze hersenen is waarschijnlijk geen deel waarmee 
de eerste Adam-mens was toegerust. Het reptielenbrein is 
momenteel het centrale deel in onze hersenen, wat we zouden 
kunnen vergelijken met een processor in een computer. In deze 
processor zit een soort beveiliging die ons in de 3D-
belevingswereld gevangen houdt. Hierdoor blijft ons 3e oog 
normaliter gesloten en blijft ongeveer 95% van onze hersenen 
onbenut. De goden (Nefilim) hadden geen ander oogmerk dan, om 
de eerste mensen in hún gevangenis 
mede op te sluiten, zodat onze 
Schepper uit hen geen vervangende 
groep voor het derde deel gevallen 
engelen zou kunnen bereiden om de 
opengevallen plaats aan te vullen.  
Via het slangengif van Nachash is de 
pijnappelklier (ons 3e oog)  
verschrompeld, en is het reptielenbrein ontstaan. Wij zijn echter 
niet voor altijd verloren zoals deze gevallen engelen en hun 
zaadlijn. Onze Schepper heeft in ons Adammensen de factor 
herstel ingebouwd, zodat wij na verval toch te redden zijn om naar 
hogere dimensies over te gaan. Ons 3e oog kan weer geopend 
worden, waardoor wij hoger bewustzijn ontvangen. De hemelse 
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Dauw (kosmische energie) verbreekt de boeien waarmee wij 
gevangen worden gehouden in een 3D-illusiewereld. De Nefilim-
zaadlijn zoekt met alle technische middelen om onder ons nog 
zoveel mogelijk mensen ongeschikt te maken. Via Facebook, 
Twitter, NSA, en andere media worden aan ons mensen vragen 
gesteld. Hierdoor kan men het leven van deze mensen in kaart 
brengen, zodat men kan uitzoeken hoe men hen het beste kan 
beïnvloeden. Men kan alles meten, controleren en opslaan, plus 
erop inspelen. Dáár gaat het hen om.  Men heeft onze hersenen 
in kaart gebracht. Men kan via de nieuwe Google-bril met 
gedachten zaken of dingen aansturen. Men kan zelfs onze 
gedachten lezen via HAARP en smartphones. Kijk maar op 
internet hoe professor Kevin 
Warwick experimenten uitvoerde 
met hersencellen en robots. Onze 
hersenen wekken een 
elektromagnetisch spectrum op 
wanneer wij een bepaalde handeling 
uitvoeren, of iets bedenken. Aan de 
hand daarvan kan men 
computermodellen maken. Het 
bestralen van onze hersenen kan vervolgens veroorzaken dat wij 
daden zouden gaan doen die wij normaliter niet zouden doen.  
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M53&s=M141&
ss=P1949&l=NL 
 
Op die wijze bewerkt men sommigen mensen o.a. studenten, die 
plotseling op scholen anderen gaan doodschieten. Men kan 
namelijk het reptielenbrein van buitenaf beïnvloeden, zodat er 
geen DMT (dimenthylthryptamine) kan worden aangemaakt, wat 
anders zorgt voor activering van ons 3e oog.  In ayahuasca zit deze 
stof die door Sjamanen in het Amazonegebied wordt gebruikt om 
hun 3e oog te kunnen openen.  De Nefilim proberen via fluor, 
vaccins en genetisch gemanipuleerd voedsel, straling door middel 
van draadloze netwerken, etc., er álles aan te doen dat de 
mensheid in hún 3D-gevangenis moet blijven, om hetzelfde 
oordeel te ondergaan wat hen wacht.  Men probeert ook ons 
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onderbewustzijn te voeden met verborgen reclameboodschappen, 
religie, sport, overvoeding, etc.  Volgens Jesaja 54:17 hebben wij 
niets te vrezen: 

17 Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet 

gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, 

zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten van JHWH, 

en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt JHWH. 
 
De engel Michael zal voor ons strijden en 
de draken overwinnen. Engelen zijn 
Lichtwezens. Indien zij zichzelf met de 
lichtsnelheid verplaatsen, dat is met 
ongeveer 300.000 k/sec, dan kunnen zij in 
0,13368 seconde eenmaal rond de aarde 
gaan. Dat is in één seconde 7,48 maal. 
Aannemelijk is dat zij zich nog veel sneller 
kunnen verplaatsen, zodat wij als kinderen 
des Lichts niets hebben te vrezen van de 
werken der duisternis.  
 

Ps.91:11 Want Hij zal Zijn engelen van 

u bevelen, dat zij u bewaren in al uw 
wegen. 
Ps.104:4 Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot 

een vlammend vuur. 
 
De God van Is-Ra-El 
Isis moge als godin vereerd zijn door de oude natuurreligies, als 
degene die zichzelf achter een sluier verbergt. De manifestaties 
van deze godin moge vele zijn, en in hoofdzaak naar het 
hemelvuur (bliksem) wijzen, evenwel blijft ze onzienlijk. De oude 
natuurreligies kenden niet de Godsopenbaring zoals die van het 
volk Israël. Israëls God houdt Zich eveneens verborgen en laat 
Zich kennen door Zijn aanwezigheid of manifestaties. Dat is o.a. 
te zien in de brandende braambos bij Mozes. De berg Sinaï rookte 
en het bliksemde tijdens de verbondssluiting. In de natuur laat Hij 
Zijn stem horen, etc. Zie: 

1. Exodus 9 
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[..] JHWH gaf donder en hagel, [..] dat geen donder Gods noch [..] JHWH; 
de donder zal ophouden, [..] JHWH; de donder en de [..] en de donder 
ophielden, zo [..] 

2. 1 Samuël 7 
[..] een groten donder over de [..] 

3. 1 Samuël 12 
[..] Hij zal donder en regen [..] JHWH donder en regen [..] 

4. Job 26 
[..] dan den donder Zijner mogendheden [..] 

5. Job 39 
[..] hals met donder bekleden? Zult [..] verre, den donder der vorsten [..] 

6. Jesaja 29 
[..] worden met donder, en met [..] 
 

Zacharia: 9:4 En JHWH zal over henlieden verschijnen, en Zijn 

pijlen zullen uitvaren als een bliksem; en JHWH zal met de 
bazuin blazen, en Hij zal voorttreden met stormen uit het 
zuiden. (En lees vervolgens psalm 18 er op na).  

 
De God van Israël is een Licht, bevat alle kleuren, geeft leven,  
vernietigd alle kwaad, en bekroond alle goeds. Zijn bliksem is 
ongrijpbaar, kan leven gevend maar ook dodelijk zijn. 

 
 
Alle leven heeft vormen, ook de 
microwereld of subatomaire 
wereld. Alles wordt bestuurd 
door de wetten der geometrie. 
Alles is gemaakt uit hete licht-
energie die afkoelde. Energie 
vibreert in golfbewegingen. De 

frequenties van deze golfbewegingen zorgen voor geometrische 
figuren. De relatie tussen golfbeweging (vibratie)  en geometrie 
wordt door de Zwitserse arts Hans Jenny omschreven als 
cymatics.  De basis dus van al het geschapene wordt bestuurd 
door de wetten van de geometrie. Vandaar dat het slangenzaad 
zich daarvan meent te mogen bedienen. Zij gebruiken dus de 
hyperkubus, zoals aangetoond, en de vorm ervan als achthoek. 
Doordat het geschapene is ontstaan door afgekoeld licht-energie, 
is de materiële wereld een illusie. Het atoom is grotendeels leeg.  
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Leven is daarom een zeer ingewikkeld systeem van energie-
uitwisseling. Lichtenergie verplaatst zich via golven, vibraties, en 
deze geven geluid. Dat is het lied der 
schepping. Alle dingen zijn 
geschapen volgens maat, gewicht en 
getal, zoals dat wordt aangegeven in 
het apocriefe boek Wijsheid. Alle 
dingen in en van ons lichaam hebben 
dan ook vormen, een gewicht, 
getallen en verhoudingen.  
De Adammens is geschapen als zijnde zeer goed, volmaakt in 
delen om vervolmaakt te worden. Daartoe is hogere 
bewustwording vereist via de verlichting van het derde oog, de 
pijnappelklier. Natuurreligies hebben gezocht naar middelen om 
het derde oog te openen via materiële middelen. De moderne 
illuminati zoeken het in hightech middelen. Het christendom was 
ook een religie van verlichting, net als het Mithraïsme en Sol 
Invictus. Het ging om de religie van de zon, die men als zoon is 
gaan nemen. Isis en Horus, Maria en Jezus, ze zijn identiek. Het 
is JHWH Zelf die ons verlicht en tot lichtdragers maakt.    
 

Jesaja 60:1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de 

heerlijkheid van JHWH gaat over u op. 

2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid 

de volken; doch over u zal JHWH opgaan, en Zijn heerlijkheid zal 

over u gezien worden. 

3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den 

glans, die u is opgegaan. 

4 Hef uw ogen rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij 

komen tot u; uw zonen zullen van verre komen, en uw dochters 

zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. 
 

 


