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Inleiding 
De wezenlijke en enige echte verlossing van de Adam-mensheid 
ligt niet in het een of andere religieuze geloof. Zeker niet in het 
christelijke geloof dat een ander onze zonden zou hebben 
gedragen en daarvoor aan God met zijn leven zou hebben 
betaald, waardoor wij vrijaf zouden zijn. De ware verlossing ligt 
evenmin in de bevrijding van alle huidige systemen en stelsels die 
ons vanaf onze geboorte gevangen houden.  
De enige ware verlossing is niet van buitenaf tot ons komende, 
niet wat ons van buitenaf bedreigt en in de boeien neemt, maar is 
het inwendige bewust worden. Dat gebeurt door de opening van 
ons derde oog. Dan worden wij met nieuwe kracht bezield om de 
werkelijkheid waarin wij leven onder ogen te zien, en alles af te 
leggen wat ons benauwd, 
zelfs ons ego. Dan zien we 
dat wij in een 3D-illusie-
schijn-werkelijkheid 
gevangen worden 
gehouden door allerlei 
demonische geesten, 
machthebbers en hun 
systemen. Vandaar dat de 
mensheid –vooral het 
blanke kaukasische deel 
ervan- in onwetendheid 
wordt gehouden, zodat men de hedendaagse gang van zaken 
voor lief neemt.  De mensheid is geacclimatiseerd en denkt dat  
het leven op aarde zoals dat zich nu voltrekt, min of meer normaal 
is. Er gebeuren wel wrede en slechte dingen, maar over het 
algemeen is de mensheid tevreden met weinig, o.a. brood en 
spelen, met vakantie en wat speelgoed.  
 
Hoe is het verval, de duisternis over de mensheid gekomen? 
Doordat gevallen engelen op de aarde zijn geworpen en daar met 
de vrouwen van de Adam-mensen hebben gepaard, zie Genesis 
6 en Henoch hfst.10, is onze genetische code ontwricht. Door het 
sperma-zaad van Nachash in Eva is haar 3e oog verschrompeld 

 

                                     Hoger Bewustzijn  (Amenti)    No.779  

 

2 

 

en duister geworden. Gelukkig wordt er door de goede engelen 
gewerkt aan ons herstel. Door verval zijn wij een vraatzuchtig 
rupsenbestaan gaan leiden. Door het herstel zullen wij een 
gedaantewisseling ondergaan en een multidimensionaal 
vlinderbestaan verkrijgen. Ons bewustzijn zal op een veel hoger 
niveau komen dan voorheen.  Deze wedergeboorte brengt wel 
geboortepijnen met zich mee, daar het oude ego-bestaan afgelegd 
dient te worden, zoals een rups afsterft en zich in een cocon 
wikkelt. Daarna volgt de opstanding, de vrij wording om te groeien 
in hogere sferen. Onze cellen worden her-geprogrammeerd. Onze 
oude cellen bevatten de ego-gerichte informatie en deze laten zich 
niet zomaar het stilzwijgen opleggen. Opvoeding, tradities, 
angsten, etc. spelen hierbij een voorname rol.  Vanwege 
verblindheid konden wij niet meer bij de inwendige kennisbron van 
ons hart. De Adam-mensen waren geschapen om de Hof van 
Eden, en daarmee de gehele aarde, te bewaren en te beheren. De 
schepping moest bewaart worden, dat wil zeggen beschermd 
worden tegen de kwade invloeden van de gevallen engelen en hun 
zaadlijn. Religies en politieke systemen hebben eeuwenlang zand 
in onze ogen gestrooid, door ons als werkbijen te misbruiken. De 
kwade geesten hebben onze geboorterechten van ons af willen 
nemen en ons onder bedwang gehouden met de prediking van hel 
en verdoemenis. De slangenzaadlijn bezit kennis van technieken 
om via bepaalde frequenties ons gevangen te houden. Denk aan 
beïnvloeding van de aarde-Schumann-frequentie, het 
aardmagnetische veld. Op die wijze kan men onze mensen 
bewegen om oorlog te gaan voeren voor hún doelstellingen. Ze 
dwingen ons gehoorzaamheid af 
aan hun leiders.  De illuminati 
bedienen zich van geluid, aangezien 
frequenties trillingen zijn, en 
trillingen of vibraties geluid geven. 
Geluid beïnvloedt de materie, dus 
ook ons lichaam en DNA. Ons DNA 
stuurt alle lichaamsprocessen aan, zodat wij van een vorm van 
geluids-genetica kunnen spreken. 
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Halls of Amenti 
Ons derde oog (de pijnappelklier) wordt wel vergeleken met een 
kristallen paleis, of te wel met de Hallen van Amenti in Egypte die 
nog geopend dienen te worden. De Hallen van Amenti liggen diep 
onder de Sfinx die voor de Grote Piramide te Gizeh staat. Ze 
wijzen naar de grote schatkamer van informatie voor de mensheid. 
De hallen zijn het symbool voor hogere bewustwording, wat in 
wezen op informatie en kennis berust. Dat is informatie en kennis 
van de Schepper en Zijn wereldplan. Die kennis verschaft 
zekerheid en hemelse rust, vrede, kracht en wijsheid. Daardoor 
voelen wij ons verbonden met heel de schepping, met onze 
medemensen en medeschepselen,  ja met al wat bestaat. Door 
die kennis worden wij geestelijk verlicht en gaan wij onszelf en de 
wereld met heel andere ogen bekijken. Wij gaan helend aan de 
slag, verbeterend, en het kwaad bestrijdend. Van nu af aan gaan 
wij de Schepper, het leven, de schepping, onszelf en anderen 
waarderen. Blijdschap en dankbaarheid stralen in en uit ons hart. 
In de Hallen van Amenti zouden 590 grote in leer gebonden 
boeken opgeborgen zijn, die onze geschiedenis bevatten, zowel 
het verleden als de toekomst. Deze hallen zullen volgens kenners 
binnenkort geopend worden, althans tussen nu en 2017.  Edgar 
Cayce –de slapende profeet-  heeft de locatie van deze hallen 
aangewezen, en grond-scans wijzen uit dat ze daar inderdaad 
liggen. De Egyptische regering weigert tot nu toe elk onderzoek.  



                                     Hoger Bewustzijn  (Amenti)    No.779  

 

5 

 

 
Ons derde oog bevat kristallen waarin ons bewustzijn (of hoger 
bewustzijn) zetelt, die geactiveerd dienen te worden. Een kristal 
kan als zender en ontvanger dienstdoen. Vroeger bouwen wij 
kristalradiootjes.  
Het hogere bewustzijn is een bron van inspiratie, creativiteit, 
inzicht en wijsheid. Ons derde oog zit veilig in het midden van ons 
hoofd opgeborgen. Zie erover onze brochures 407. 408, 409 en 
609. Wanneer ons derde oog een kopie is van de Hallen van 
Amenti, is het een goede gelijkenis ervan, aangezien Gizeh het 
middelpunt van de aarde zou zijn, waar de Grote Piramide 
gebouwd is. Daaronder zouden diep verborgen de Hallen van 
Amenti liggen.  De structuur van ons derde oog is gedeeltelijk van 
kristallijne, calcietkristallen. Deze kristallen hebben piëzo-
electrische eigenschapen, dat wil zeggen dat ze licht kunnen 
maken, vandaar dat men spreekt van ‘verlichting’ door ons derde 
oog. Bileam sprak reeds van zichzelf als van de ‘man wien de ogen 
verlicht waren’. Wij mensen zijn vanuit ons hart opgebouwd in de 
baarmoeder. Ons hart is verbonden met de pijnappelklier en heeft 
een geheugen van ongeveer 40.000 cellen. Dat geheugen staat in 
verbinding met de pijnappelklier en bij activatie ervan komt de 
opgeslagen informatie in ons hart tot helderheid. Dan wordt er 
gesproken over een ‘geopend hart’, een ‘gereinigd hart’, etc.  
vanuit dat vernieuwde 
hart en de vernieuwde 
geest krijgen wij onze 
Schepper lief, samen 
met Zijn goede 
schepping, met een 
afkeer van het kwaad en 
de kwade geesten.  
 
De Hallen van Amenti 
zouden ongeveer 25 
miljoen jaren geleden 
geschapen zijn. Wij 
weten dat niet exact, 
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aangezien we er toen ter tijd niet bij waren. De gevallen engelen 
zouden gaarne bezit van deze hallen hebben genomen, 
aangezien deze hallen sterrenpoorten zijn, om daarmee de 
universele sterrenpoort no.12 te 
kunnen vernietigen.  Het Nieuwe 
Jeruzalem wordt voorgesteld als een 
kubusvorm met eromheen een 12 
vlak, 12 poorten. Dat wijst naar de 
Dodecaëder of pentakubus. Het getal 
12 (12-vlak) is het hoogste bereikbare 
in de schepping wat de cirkel 
benaderd. Onze tijd-matrix is echter 
15-voudig, 15 dimensionaal. 
Wanneer de gevallen engelen het 
totale levensveld van alle leven 
gevangen zouden kunnen nemen, zouden zij het Goddelijk proces 
van algehele eenwording met Hem kunnen verhinderen. Zij 
hebben daartoe de Ark van het Verbond en het sterrenpoort-
gereedschap nodig, nl. de staf van Aäron en de violette vlam, arc 
of vlamboog. De kennis van de Ark des Verbonds en de andere 
attributen hebben zij via Salomo en Hiram Abiff wel ter beschikking 
gekregen. In CERN te Geneve en Fermilab, HAARP en Eiscat 
werkt  men ermee verder. De gevallen engelen en hun zaadlijn  
zijn op zoek naar het zogenaamde ‘Goddeeltje’ (Higss Boson) om 
hun afstervende matrix trachten te helen om alsnog naar de 
hoogste dimensie te kunnen overgaan.  Zij werken ook hard aan 
het vernietigen van het Adams-zaad, om dat zoveel mogelijk 
vermengd te krijgen en bastaarden voort te brengen. Het ware 
Adamszaad is bestemd om met JHWH te regeren en de aarde te 
bewaren. De gevallen engelen hebben dan ook niets anders voor 
ogen dan om ons DNA te bevuilen, te verstoren.  Zij willen de 
sterrenpoorten die voor ons geopend zullen worden van ons stelen 
en voor zichzelf gebruiken, dit om hun vorige standplaats weer te 
kunnen innemen en JHWH van Zijn troon te stoten. Zij zullen deze 
boze plannen nooit en te nimmer opgeven, aangezien zij zich als 
‘God’ willen laten uitroepen. Sterrenpoorten zijn er als energie-
opwekkers en doorgangen naar hogere dimensies. Die energie 
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komt vanuit de kosmos en ons zonnestelsel. Het finale eindpunt 
zal zijn wanneer onze zon twee zeer grote CME’s  afgeeft, dat zijn 
zonnevlammen, zoals dat in het jaar 1856 ook het geval was, die 
op aarde gericht zullen zijn. In onze op elektriciteit gebaseerde 
samenleving en maatschappij zal dat een grote ramp veroorzaken. 
Satellieten vallen uit, centrales ontploffen, vliegtuigen vallen uit de 
lucht, etc. Op dat moment van totale chaos gaan de draken-
geslachtslijnen een grote oorlog tegen de mensheid ontketenen. 
Het gaat er alsdan om wie de controle over de aarde in handen zal 
krijgen: Het vrouwenzaad óf het slangenzaad. De plasmadragers 
rond de zon zullen gebruikt worden om de aarde te raken, wat 
enerzijds dodelijke gevolgen zal hebben voor het grootste deel der 
mensheid, en anderzijds zullen de rechtvaardigen erdoor 
opgewekt worden en aangedaan worden met kracht uit de hoogte.     
 

Sterrenpoorten  (Stargates)  

Door het Concilie van Nicea in 325 na Christus is opzettelijk een 

bijbelboek verloren gegaan, namelijk het “Boek van kaarten en 

sleutels”. Er zijn ook wel meer van dit soort Esseense boeken 

opzettelijk weggemoffeld. Het Boek van kaarten en sleutels 

bestond uit CDT-platen. Deze CDT-platen bestaan uit een set van 

12 zilvermetalen schijven, die men Cloister Dora Teura noemt. Het 

zijn holografisch gecodeerde platen, gemaakt van selenietkwarts 

dat afkomstig is van de planeet Sirius B. De platen bevatten o.a. 

toekomstgegevens. Het Boek gaat ook over het Amenti Planetaire 

Tempel beveiligingssysteem dat er voor zal zorgen dat tijdens de 

cyclus waarin de sterrenpoorten geopend zullen worden er geen 

poolverschuiving zal plaatsvinden. De opening van de 

sterrenpoorten wordt tussen het jaar 2000 en 2017 verwacht. De 

opening van de sterrenpoorten welke tijdens een vorige cyclus zou 

hebben plaatsgevonden, nl  in het jaar 208.216 voor Christus, liep 

uit op een mislukking en chaos. Zie www.azuritepress.com 
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Een deel van 

het Boek van 

kaarten en 

sleutels  gaat 

over de 

Maharuta, dat 

is de innerlijke 

christos. De 

tekst omvat 

500.000 

bladzijden in 

590 delen. Er is 

ook een plaat 

waarin 

gegevens 

staan tot het verkrijgen van een handmatige toegang tot de 12 

belangrijkste sterrenpoorten. Men kan er de dimensies 1 – 12 van 

de melkwegstelsels mee overbruggen. Wanneer deze gegevens 

in verkeerde handen zouden komen, zou dat het Goddelijk plan 

van tijdschema’s in de war kunnen brengen. Vandaar dat deze 

platen onder bescherming staan van het Azurite ras van Sirius B. 

Er zijn door de gevallen engelen ooit 12 platen gekaapt. Rond 

1600 is er weer één plaat opgespoord en in veiligheid gebracht. 

En in november 1999 zijn de andere platen gevonden bij een 

vrijmetselaarsfamilie, die de platen op verschillende plaatsen 

hadden begraven.  

Te Nicea hebben de leidslieden in totaal 15 boeken 

verdonkeremaand waarin de Esseense leringen stonden, om een 

Bijbel samen te stellen waarin zoveel mogelijk hun eigen dogma’s 

ondersteuning zouden vinden. De komende sterrenpoortopening, 

na de mislukte poging in 208.216 voor Christus, valt naar men zegt 

tussen 2000, dan wel 2014 en 2017. Deze wordt door de goede 
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engelen voorbereid zodat er geen ongelukken zullen plaatsvinden 

en de nieuwe tijd aanbreekt.   

 

Het christos-bewustzijn 

Wanneer de mensen op aarde zelfstandig zouden handelen, 

zelfvoorzienend zouden zijn, zouden ze geen leiders en grote 

multinationals nodig hebben. Zelfredzaamheid maakt vrij van 

allerlei instanties, personen, fabrieken, etc. die profiteren van de 

onkunde der massa’s.  De elite, de politieke, religieuze, bancaire 

en andere soorten leidslieden willen hun eigen systeem kost-wat-

kost overeind houden. Zij drijven op de onbekwaamheid en 

schaapachtigheid der massa’s, die 

blijkbaar niet in staat zijn hun eigen 

boontjes te doppen. Stelsels echter 

houden de mensen gevangen om van 

hen te profiteren. De illuminati en 

blauwbloedigen hebben als symbool 

de bij gekozen. Zij zien zichzelf als de 

imkers die de mensen als werkbijen 

exploiteren. De massa’s vertrouwen 

op de stelsels die hun zekerheid lijken te bieden, welvaart en 

welzijn beloven te geven. Dat is schijn. In een tijd van een door de 

stelsels gemaakte crisis verdampen alle spaarpotten en reserves 

zeer snel. De mensen moeten zelfbewust worden. Bewustzijn is 

overal in het lichaam van een mens aanwezig. Elke molecule, elke 

cel, het zit vol met bewustzijn. Alleen weten de meeste mensen 

het niet te gebruiken, niet aan te boren, niet te ontwikkelen.  Ons 

lichaam is immers een zeer intelligent bouwwerk waarin 

bewustzijn aanwezig is. Ons lichaam weet  wat het nodig heeft om 

gezond te zijn, of om zich te herstellen. Wanneer wij een wond 

hebben hoeft niemand ons lichaam te vertellen hoe de 

bloedlichaampjes tewerk moeten gaan om de wond te dichten en 

 

                                     Hoger Bewustzijn  (Amenti)    No.779  

 

10 

 

te genezen. De chemische medicijnen ontwrichten veeleer  ons 

unieke bewustzijn dan dat ze een positieve uitwerking erop 

hebben. Ons lichaam bezit een zeer groot geheugen. Wij bestaan 

grotendeels uit vocht, en water heeft bewustzijn (zie Dr Asuro 

Emoto erover). Onze cellen spreken een eigen taal en 

communiceren met elkaar. Het alfabet van deze taal bestaat uit 

letters, die gerangschikt zijn naar elektromagnetische patronen 

van ons DNA en RNA. Onze zintuigen zijn als tolken die de taal 

van onze cellen vertolken. Ons DNA is daarenboven zelf 

genererend en kan zich herstellen. Wij beschikken momenteel 

over een tweestrengs DNA, maar dat kan uitgroeien tot een 12 

strengs DNA. De gevallen engelen bezaten een 12 strengs DNA, 

maar hebben zich verlaagd en missen nu de 12e DNA-blauwdruk. 

Ze hebben zich verlaagd tot een anti-christos genetische code no. 

11. Zij, de illuminati, werken dan ook 

gaarne met het getal 11 en 111, en 

11:11, etc. . Dat houdt in dat ze tegen 

hun eigen natuur in moeten gaan, 

dus een negatief bestaan leiden. 

Vandaar dat zij een 

oorlogsmentaliteit bezitten en 

hebben verkregen, wat wij sinds Kain 

nu bijna 6000 jaar hebben kunnen 

zien.  Ze zijn hierdoor gebonden en 

begeren ook geen herstel. 

Wij mensen bezitten dus een twee strengen DNA met een 

sluimerend twaalf strengen potentieel. Het getal 12 wijst naar 

volheid, regeervolheid. Er zijn 12 stammen Israëls, 12 apostelen. 

Het nieuwe Jerusalem heeft 12 poorten, 12 fundamenten, en 

tenslotte, de pentakubus (dodecaëder)  heeft 12 vlakken en 

benadert de cirkel het dichtst. Het ware Christus-verhaal is niet dat 

van een uitwendige fysieke Christusfiguur, die zou gestorven zijn 

om voor onze zonden aan God te betalen. Nee, de ware christos 
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zit binnen in ons. 

Wijzelf zijn 

verantwoordelijk 

voor onze zonden 

en de ware christos 

in ons pakt zelf het 

zondepak op en 

draagt het, erkent 

het, belijdt het, bukt 

er onder  en wordt 

ervan bevrijdt door 

waarachtige 

schulderkentenis. 

Na vernedering volgt verhoging, vergeving en zalving. Christos 

betekent gezalfde.  Wij mensen die onszelf verlaagd hebben, en 

door verleiding van de rechte weg zijn afgebracht door Nachash 

(slang), worden door onze Schepper weer verhoogd en uit de drek 

opgetrokken tot boven de engelen, doordat wij onszelf leren 

kruisigen, ons zelfgerichte ego laten varen. Dan staat de innerlijke 

christos in ons op uit het graf. Deze 

innerlijke christos-lering was bij de 

ouden en eerste christenen alom 

bekend en in zwang. Door het concilie 

van Nicea in 325 na Christus is deze 

innerlijke christos-lering omgevormd 

tot een uitwendig verhaal van een 

zekere personage waarvan niemand 

weet wanneer hij echt geboren is en 

of hij wel echt geleefd heeft en hoe 

zijn levensjaren eruit zagen. De 

Niceense kerkvaders hebben er een dogma van gemaakt dat op 

de helse angst is gebaseerd, waarmee men de mensen onder 

controle kon houden. Zodoende kon het christendom uitgroeien tot 

een wereldgodsdienst, waarin de corrupte machtselite zich kon 
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verrijken en dik vreten via het onnozele volkje. Sindsdien is het 

christelijke volk beroofd van haar vrijheid, levensvreugde, geld en 

bewustzijn. Het christendom lijdt sindsdien aan een compleet 

geheugen verlies. De doortocht naar hogere dimensies, naar 

hemelse sferen via sterrenpoorten, werd door de kerkelijke leiders 

aan de mensen voorgesteld als zijnde de  heerlijke Hemel, met als 

tegenpool de afschuwelijke Hel. De aarde werd hen voorgehouden 

al zijnde van generlei waarde, een woestijn gelijk. Gods plan is 

echter niet om een klein aantal mensen fysiek naar een hogere 

hemel over te brengen in Zijn nabijheid, noch om de meerderheid 

der mensen in een eeuwig brandende hel te werpen en daar tot in 

lengte van eeuwen te pijnigen. Zijn plan met de mensheid is om 

het bewustzijn te verruimen, hen te zalven zodat ze op aarde zich 

in de hemelse sferen mogen gevoelen. Zie Psalm 37 en Jesaja 65 

over de nieuwe hemel en aarde. Het gaat God om de eenwording 

aller dingen, de eenwording met Hem, om de verzoening met de 

Levensbron, zodat wij de hemel op aarde in ons ontvangen. Het 

erfgoed van ons menselijk Adams-engelen-blanke ras wordt 

weliswaar in de hemelen voor ons bewaard, maar wordt op aarde 

uitgekeerd. De rechtvaardigen zullen het gezegend aardrijk 

beërven, zoals uit Psalm 25 blijkt. Ons lot ligt niet in handen van 

een kerk of staat, van geestelijken en politici. Wij moeten hun 

banden verscheuren om in ware vrijheid te leven, om zelfstandig 
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te leren denken, om in vreugde onze levensweg te mogen 

voleinden.  

De geestelijken maken van hun onderdanen geestelijke slapers, 

gelijk een Jezus die in het midden van een storm ligt te slapen. 

Wanneer onze innerlijke christos eenmaal ontwaakt en opstaat, 

zullen ook wij de woeste levensstormen gebieden en stillen. 

Wanneer wij in de waarheid staan zullen alle leugens zich op ons 

doodlopen.  Ook de 12 stammen Israëls in de verstrooiing zullen 

eens ontwaken en 

opstaan, waarna 

ze tot voorbeeld 

voor de wereld 

zullen zijn. Wij 

zullen de aarde 

bevrijden van het 

slangenzaad. Wij 

zullen de kop van 

het slangenzaad 

vernietigen, 

Genesis 3:15.  Hun 
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slavernij zal een einde nemen. Dat einde is zeer nabij, wat volgens 

hun eigen sterrenkijkers zal plaatsgrijpen tussen het jaar 2000 en 

2017.  Voor de illuminati is het getal 17 magisch. De zogenaamde 

vliegramp van het Maleisische vliegtuig  MH17 wijst hier duidelijk 

op. De ‘ramp’ werd zo goed als zeker georkestreerd op 17 juli 

2014. Het toestel was sinds 17 juli 1997  17 jaar in dienst. Volgens 

hen valt tussen het jaar 2000 en 2017 de opening van de 

sterrenpoort plaats voor een hoger bewustzijn, om naar een 

hogere dimensie over te kunnen gaan. De illuminati weten dit zeer 

goed en proberen via CERN de energie ervoor op te wekken, 

zodat zij ons een stap voor zouden zijn. De vorige grote 

sterrenpoort opening vond plaats in het jaar 208.216 voor Christus 

en deze mislukte, waarbij de gevallen engelen die uit hun hemelse 

standplaats verdreven waren, zie Judas vers 6 dus niet terug 

konden gaan. Zij wachten nu met spanning af op de nieuwe cyclus, 

om via technologie de sprong te kunnen maken. Zal het hen 

gelukken? Nee.  

Wij leven momenteel in het spanningsveld van een 

polariteitsconflict tussen de gevallen engelen en hun 

‘slangenzaad’’, en het Adamsgeslacht (het vrouwenzaad).  De 

Adammens was geschapen met een 2 strengs DNA en een 

sluimerend 12 strengs christos-

streng, om uiteindelijk met zijn 

biologisch lichaam in wisselwerking te 

treden met de aardse energielijnen 

(grids of leylijnen) van het aardse 

sterrenpoortstelsel, wat 

elektromagnetische functies bezit. 

Het is de gevallen engelen gelukt om 

tijdelijk het Adamsgeslacht te 

verblinden door hun 3e oog te laten 

verschrompelen, waardoor ze geen 

hoger bewustzijn konden ontwikkelen. De energieopwekking 
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tijdens het Galactische Kruis op 21-12-2012 zal zorgdragen voor 

het tot stand komen van de opstanding uit de geestelijke 

doodsslaap van een overblijfsel van Israël. Het overblijfsel zal 

opstaan uit het verblindingsgraf waarin ze neergelegd waren. Zie 

Ezechiël 37-39. De hemelse dauw zal op hen neerdalen en hen 

bevochtigen, zodat hun zaad zal ontkiemen en vrucht dragen. Hun 

derde oog zal verlicht worden en ze zullen alle leugens van zich 

afschudden en ten toon stellen, om hun eigen verlossing en die 

van de aarde ter hand te nemen 

De enige echte verlossing van de Adam-mensheid ligt dus niet in 

een geloof dat een plaatsvervanger of middelaar voor ons de 

kastanjes uit het vuur heeft gehaald. Het gaat niet om de 

uitwendige boeien en gevangenis waarin wij leven, maar om de 

inwendige duisternis waarin wij ronddolen. Wanneer het licht 

inwendig doorbreekt, zullen wij de uitwendige boeien van ons 

afschudden, zoals Simson de dikke touwen als garendraadjes 

verbrak. Wij worden in een 3D-illusiewereld gevangen gehouden 

door de demonen en hun handlangers..  
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Het getal 33 

Het getal 33 dat de vrijmetselaren als hoogste graad gebruiken 

wijst naar het hoogste bewustzijnsniveau. Zij hebben dat de 

naam INRI gegeven, dat wijst naar de Phoenix of adelaar, die op 

het Amerikaanse Grootzegel afgedrukt staat. Men kent ook de 

tweekoppige adelaar met daarin 

het midden in een driehoek het 

getal 33. De twee koppen wijzen 

naar de menselijke hersenen, het 

linkerdeel en rechterdeel, waarin 

het bewustzijn zetelt naar men 

denkt. INRI wijst naar christos, naar 

Jezus die 33 jaar oud zou zijn 

geworden. Christus = gezalfde. Het 

getal 33 wijst naar de hoogste vorm 

van balans in de hersenen tussen 
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twee polariteiten. De adelaar of 

Phoenix staat voor vernieuwing, 

wedergeboorte, aangezien de 

arend zijn jeugd vernieuwd door 

een nieuw verenpak aan te 

trekken, zoals in Psalm 103 is 

aangegeven. De illuminati zien dit 

als de opstanding van christos in 

hen.  

http://leavethecult.com/2012/08/06/the-olympic-games-a-

ceremony-to-honor-zeus/ 

 

Star Wars – wereldbrand 

Overal op aarde woeden momenteel oorlogen, zijn er 

brandhaarden en wordt er gevochten. De ogen worden door de 

pers gericht op Rusland, de Oekraïne en Irak, maar er is overal op 

aarde wel strijd aan de gang. De illuminati en financiële 

belanghebbenden sturen aan op een wereldwijde chaos. Op valse 

gronden worden oorlogen uitgelokt en begonnen. Iran is nog net 

iets te gevaarlijk voor de illuminati om direct aan te pakken, anders 

was men daar reeds lang aan begonnen.  De wapenindustrie moet 

bloeien. De staat 

Israël is in Gaza 

demonisch aan de 

gang. De echte 

terroristen en oorlog 

voerders lopen 

daarbij in nette 

pakken rond in 

Washington, Brussel, 

Straatsburg en 

Jerusalem, en andere steden op aarde. Ze laten anderen de vuile 
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was buiten hangen. De toenmalige Amerikaanse president Ronald 

Reagan wilde destijds het Star Wars programma opstarten. Dat 

hield een ruimteprogramma in van een militair complex, waarbij de 

zon als wapen zou worden ingezet tegen andere sterrenvolkeren 

in ons universum, wanneer deze met ons oorlog zouden willen 

voeren. Men is kennelijk op de hoogte van de buitenaardsen en 

wilde zich er tegen wapenen. Het zogenaamde slagenzaad uit 

Genesis 3:15 (Reptilians, etc.) wil de aarde en het gehele 

universum gaan beheren. De zon is een ster, en de Hoover Dam 

in Amerika kan men daarbij gebruiken als sterrenpoort, zie onze 

brochures 639 en 770. 

https://fourthdimensionalrecovery.wordpress.com/tag/nazi/ 

 Star Wars houdt 

in dat er oorlog 

ontstaat tussen 

verschillende 

sterrenstelsel. 

Het hoofddoel 

van HAARP 

(Alaska) hierin is 

om de ingangen 

of portalen te 

lokaliseren, zodat 

ingegrepen kan 

worden als er 

oorlog dreigt 

vanuit de ruimte. 

Onze zon kan dan 

als wapen worden 

gebruikt om andere sterrenstelsel te vernietigen. Buitenaardsen 

hebben in het verre verleden op de aarde sterrenpoorten 

gebouwd. De illuminati hebben de Hoover Dam gebouwd als 

sterrenpoort. Zal deze binnenkort worden ingezet wanneer er een 
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buitenaardse inval dreigt? Het StarWars-plan van Reagan is 

destijds niet door gegaan.  

 

In beslagname van bewustzijn  

De maatschappij waarin wij leven is er op gericht dat al ons doen 

en laten gecontroleerd dient te worden. Wij zijn op weg naar een 

totale controle-samenleving, en waarom?  Zijn wij als burgers 

allemaal criminelen die een beenband moeten dragen? Het gaat 

de illuminati voornamelijk om ons bewustzijn te stelen, wat via 

algehele controle gepaard gaat.  Alles op aarde en in het 

universum vibreert, ook ons bewustzijn. Dat noemt men 

resonantie, trillingen.  Wij leven te midden van al die grote of kleine 

stromen vibraties.  Door middel van trillingen  wordt informatie 

doorgegeven, zowel bij zenders als bij ontvangers. In onze 

hersenen zit de pijnappelklier als zend-ontvanger, die nog is 

gedeeld vanwege het dualiteitsprogramma waarin wij in deze 3D-

wereld leven. De dualiteit wijst op het dierlijke (reptilianbrein) en 

het menselijke. Wanneer het dierlijke in ons overheerst zijn wij 

angstig, vechtlustig, moordenaars en vernietigers. Overheden 

kunnen dit weten, en sommigen weten het, zodat zij ons in de 

angstgreep nemen, waardoor alleen onze dierlijke instincten 

werkzaam blijven. Op die wijze kunnen wij nooit ons DNA op een 
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hoger niveau brengen. Hoogmoed, ijdelheid, glamour, grootsheid, 

etc. zijn zaken die ons dierlijke stimuleren, waaruit aller lei ellende 

voortspruit. Dat maakt ons groot, groter grootst in ons eigen oog. 

Daarbij verliezen wij de werkelijkheid. Dat zien we aan nagenoeg 

alle wereldleiders, die corrupt worden en macht hun ogen 

verblindt. Er kan op die wijze in een mens geen positieve 

geestelijke ontwikkelijking plaatsvinden. Wanneer ons 3e oog 

geopend wordt, leren wij onszelf zien in onze ware dierlijke 

gedaante. Dan verafschuwen wij onszelf en nemen afstand ervan, 

om in een nieuwe hoedanigheid des levens op te staan, het 

vraatzuchtige rupsenbestaan af te legen en het vrije 

vlinderbestaan aan te nemen. Dan zoeken wij naar een positieve 

levensinstelling. Frequenties, trillingen, resonanties zijn het die 

ons achter slot en grendel houden in ons bewustzijn. De 

wereldwijde waanzin van vandaag de dag -en ook van vroeger 

tijden, vooral tijdens de duistere middeleeuwen- is het gevolg van 

het gevangen houden van de mensheid in hun dierlijke brein. De 

geestelijken en politici zijn hiervoor o.a. verantwoordelijk. Er komt 

echter een doorbraak naar bewustwording. Het ware licht zal als 

eerste over de Israël-volkeren in de verstrooiing opgaan, zie 

Jesaja 60:1. 

Inwendige sterrenpoort 

Ons 3e oog is een inwendige sterrenpoort waardoor wij 

multidimensionale zaken kunnen waarnemen. Ons 3e oog is zeer 

complex, een bijzonder ingewikkeld orgaan. In oud Egypte was 

men reeds op de hoogte van deze inwendige sterrenpoort. Men 

gaf dit aan met een symbool, namelijk het zogenaamde oog van 

Horus. Ons 3e oog werkt samen met andere hersenorganen, als 

het corpus collossum, de thalamus, de hypothalamus, de pituitary, 

de cerebellum en de hersenstam. Al deze delen komen overeen 

met de afbeelding van het oog van Horus, zoals te zien op bladzij 

3 van deze brochure. In wezen vormen alle voornoemde organen 

bij elkaar ons derde oog, waarbij de pijnappelklier wel het 
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hoofdorgaan vormt. Met ons derde oog wordt de fysieke wereld  

verbonden met de geestelijke wereld. 

Vandaar de aanval van Nachash (de 

slang) op Eva en Adams 3e oog. Met 

ons 3e oog zijn interdimensionale 

reizen mogelijk, om ermee te 

wandelen met onze Schepper. De 

werking ervan geschiedt simpel via 

water (H2O), wat men de biologische 

vloeistof DMT noemt. Kleine 

moleculen in de pijnappelklier vormen 

microclusters, en deze microclusters 

vormen een trillingspatroon. De 

vloeistof DMT bevat piëzo-electrische 

calcietkristallen. Wanneer de 

pijnappelklier vibreert, vibreert ook deze vloeistof en maakt 

verbinding mogelijk met hogere dimensies. De aanval van 

Nachash (is foutief vertaald door slang in Genesis 1-3) was dan 

ook chemisch gericht, om de pijnappelklier van Eva en Adam te 

laten krimpen, de werking ervan zo goed als geheel uit te 

schakelen. Dat is gedeeltelijk gelukt. Herstel is echter mogelijk 

voor ons mensen, en daar wordt hard aan gewerkt. De profeten 

zijn daar haast lyrisch enthousiast over. Het herstel begint bij ons, 

bij de Israël-volkeren die in de verstrooiing zijn. Daar gaat het licht 

op, en wij mogen het licht doorgeven aan de andere volkeren van 

het vrouwenzaad.    

http://theitanimulli.blogspot.nl/ 

http://www.davidicke.com/forum/archive/index.php/t-118558.html 

http://www.keylonticdictionary.org/Graphics/The%2015%20Chakras.ht

m 

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 
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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. 5 Dan zult gij het zien en samenvloeien, 

en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden; want de menigte der zee zal tot 

u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u komen. 6 Een hoop kemelen 

zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa; zij allen uit Scheba zullen 

komen; goud en wierook zullen zij aanbrengen, en zij zullen den overvloedigen 

lof van JHWH boodschappen. 7 Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld 

worden; de rammen van Nebajoth zullen u dienen; zij zullen met welgevallen 

komen op Mijn altaar, en Ik zal het huis Mijner heerlijkheid heerlijk maken. 8 Wie 

zijn deze, die daar komen gevlogen als een wolk, en als duiven tot haar vensters? 

9 Want de eilanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis vooreerst, 

om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot den 

Naam van JHWH uws Gods, en tot den Heilige Israëls, dewijl Hij u heerlijk 

gemaakt heeft. 10 En de vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen 

zullen u dienen; want in Mijn verbolgenheid heb Ik u geslagen, maar in Mijn 

welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 11 En uw poorten zullen steeds 

openstaan, zij zullen des daags of des nachts niet toegesloten worden; opdat 

men tot u inbrenge het heir der heidenen, en hun koningen tot u geleid worden. 

12 Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan; 

en die volken zullen gans verwoest worden. 13 De heerlijkheid van Libanon zal 

tot u komen, de denneboom, de beuke boom en de busboom te gelijk, om te 

versieren de plaats Mijns heiligdoms, en Ik zal de plaats Mijner voeten heerlijk 

maken. 

 

 


