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Inleiding
Wij lezen in 1 Johannes 1:5
En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij
u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in
Hem is.

En in

1Timottheus 6:16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een
ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien
heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.

Wanneer God het ontoegankelijke Licht is, is álles wat Hij heeft
geschapen afkomstig van Licht. Wanneer dat Licht afkoelt ontstaat
materie. Om God te leren kennen dient men kennis te krijgen van
het Licht. Wanneer de wetenschap echt zou weten wat Licht is,
zou er een nieuwe wereld voor haar opengaan. Niet alleen de
fysieke wereld komt uit het Licht voort, maar ook de onzienlijke
wereld van de geest. Beide werelden
berusten op wetten, o.a. de wet van
balans, ritme, wisselwerking, etc.
God is Licht-Liefde, en dus behoort
Zijn schepping algeheel Licht-Liefde
te zijn. Liefde geeft verbinding,
eenheid, aangezien God één is. Alle
wereldproblemen
zijn
ontstaan
doordat wij verblind zijn en niet meer
weten wat Licht-Liefde is. Wij zijn het Licht-Liefde-Leven kwijt
geraakt en in de duisternis terecht gekomen. Liefde is zelfs
omgeslagen in haat, en door haat zijn alle wereldproblemen
ontstaan. Wij weten niet meer hoe
het principe van Licht-LiefdeLeven werkt. Wanneer wij dat
weer leren kennen en zullen
toepassen, zal er een Licht-Liefdeleefwereld ontstaan. Licht is een
kracht, liefde is een kracht en leven is een kracht. Licht uit zich in
de vorm van levenswarmte. Liefde uit zich in de vorm van geven.
Leven uit zich in de vorm van beweging. Haat is koud, afstotend
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verscheurend, wat zich uit in nemen, doden, stelen, roven, etc.
Wanneer wij de Goddelijke wet van liefde breken, beschadigen wij
onszelf en anderen. Hoe wij zijn vervallen tot duisternis staat in
Genesis 1-3 beschreven, wat de val in Adam en Eva wordt
genoemd. Wat zich daar in werkelijkheid afgespeeld heeft is, dat
het derde oog van Adam en Eva door invloed van Nachash (is
foutief door ‘slang’ vertaald) is gekrompen zodat het niet meer
Licht-ontvankelijk was. U kunt daar meer over lezen in onze
brochures 406 – 409, en 779.
Ontstaan van de schepping
Alle vormen in de schepping zijn ontstaan door gedachten, zie
Gezang 136:2
Lof zij de Heer, die de werelden dacht, en zij waren,
die al de dropp'len geteld heeft der golvende baren,
die met zijn staf
heerst van de wieg tot het graf:
psalmzing' uw hart met de snaren!
Gedachten zijn onzichtbaar –hoewel met moderne technieken kan
men tegenwoordig gedachten
lezen- , maar licht is wel zichtbaar.
Onze Schepper heeft door de
projectie van licht als bron van
leven alles een vorm gegeven. Licht
komt van elektra-magnetisme, wat
overal in te vinden is. Niet alleen in
ons menselijk bestaan, waar ons
hart door de sinusknoop van
elektrische stroomstootjes wordt
voorzien. Ook de zon en alle
andere geschapen dingen zijn van
elektriciteit afhankelijk. Alles draait
rond een centrum. Dat is de Godsmanifestatie in heel de schepping. Wij zien dat heel in het klein in
een atoom. Het centrum beweegt nooit, maar is wel vol energie.
Dat is goed te zien bij een vortex, of bij het oog van een orkaan.
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De Schepper heeft Zich bediend van vormen, basisvormen. Zijn
gedachten heeft Hij vorm gegeven. Er is heel goed nagedacht
over de schepping, waarvan Hijzelf zei dat deze zeer goed was.
En dat is ook zo wanneer wij er oog en hart voor hebben om het
te zien. De Schepper heeft de bol en de kubus als hoofdvormen
genomen waarmee Hij de verdere scheppingsvormen maakte. In
de bol zijn alle andere vijf hoofdvormen aanwezig die de naam
“Platonische lichamen” gekregen hebben, nl de tetraëder, de
kubus, de octaëder, de icosaëder en de dodecaëder. Deze vijf
ruimtelijke lichamen vormen de zichtbare basisvormen van de
schepping, wat ontstaan is uit het Licht, een Licht dat in
werkelijkheid niet te zien is, verblindend van aard. Alleen de
manifestatie van licht zien wij, de weerglans ervan, en die is al fel.
Licht zelf is volkomen stilte, rust, een middelpunt. Wat wij als licht
waarnemen zijn reeds golfbewegingen die uit de stiltebron
voortkomen. Daarvan vormen wij een idee van wat licht is. Ons
gehele universum is elektromagnetisch, ook ons lichaam en ons
denkvermogen. Het wordt in de Bijbel het ‘zilveren koord’
genoemd, zie Prediker 9.

1. Prediker 12:6
Eer dat het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal
in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken
wordt, en het rad aan den bornput in stukken gestoten wordt;
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Wij verzamelen in ons korte leven kennis door na te denken en
dingen aan te leren. Kennis is ongedeeld, maar nadenken is
gedeeld, nl in twee delen die zich steeds verdubbelen. Vandaar
dat denken zo ingewikkeld is. Licht als oorsprong van God is ook
ongedeeld, maar kan zich verdelen, waarna wij de wet van de
Goddelijke balans zien, dat is evenwicht. Heel het universum is in
balans en laat zich niet vernietigen. Om ons mensen naar Zijn
beeld te scheppen en te vervolmaken voorzag Hij ons van
hersenen en een hart als kenbron. Hart en hersenen werken
elektromagnetisch. Wij kunnen niet de onzienlijke dingen
waarnemen, slechts de dingen die een vorm hebben. Wij zijn
voorzien van de begeerte naar vervolmaking, zodat wij nadenken
en kennis verzamelen. Ook wij willen onze gedachten vormgeven.
Wat wij niet zien en waarover wij toch denken, worden door ons
daarvan voorstellingen gemaakt. Voorstellingen staan altijd naast
de werkelijkheid. Het voorbeeld daarvan is wanneer wij een
onbekend iemand aan de telefoon krijgen. Wij maken een
voorstelling van de persoon naar aanleiding van zijn/haar stem.
De werkelijkheid als wij de persoon in kwestie zien, is altijd anders.
Ons denken is dus ook tweeledig, constructief en of destructief.
Negatieve gedachten moeten omgevormd worden tot positieve.
Dan zijn wij in die zin mini-scheppers van onze eigen
werkelijkheid.
Alle materie is uit de ruimte voortgekomen door de werking van
positieve elektra, en de terugkeer naar de ruimte via negatieve
elektra.
http://www.alexpetty.com/index.php/2009/09/07/the-universalone/
https://www.youtube.com/watch?v=CGbZvIVKJ9g
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De Skekinah (Heerlijkheid van JHWH)
Het Hebreeuwse woord kinah betekent ‘purper’. She-kinah wijst
naar “zij is ….van …. Purper”. In het woord Kanaän zit het woord
kinah, en de betekenis ervan is dat het een land is van purper. Er
werd in Kanaän veel handel gedreven in purper. Kanaän omvat de
regio vanaf Syrië, Libanon, Israël, Jordanië en Noordoost Egypte,
dus van de Nijl tot de Eufraat. In de beroemde Schotse
Rosslynkapel is een shekinah-pilaar aanwezig. Deze wijst naar
een boom als symbool voor de vereniging van alle godinnen in de
regio van Kanaän. Veel van deze godinnen waren aan de planeet
Venus gewijd, zoals
Isis, Isthar, Astarte,
Inanna, Semiramis,
Lilith, etc. In de
joodse Kabbala staat
dat de godin Lilith
omgevormd werd tot
de shekinah-pilaar,
als symbool van
Venus.
Het
geometrische
symbool van Venus is de vijfpunt, het pentagram. Venus maakt in
8 jaar 5 maal een uitlijning met de aarde. Het pentagram bevat 22
maal de Gulden Snede, die is 1,618. Deze benadert de verhouding
van de omloop van Venus tot de aarde als zijnde 13:8, dat is 1,625.
De Shekinah herbergt dus goud in zich als Gouden Snede, en
deze Gouden Snede wordt ook wel de Purper-snede genoemd.
Boven de Ark des Verbonds werd de Shekinah gezien als
aanwezigheid van de Heerlijkheid van JHWH. Shekinah heeft ook
de betekenis van wonen, zetelen, nestelen, rustplaats. Het woord
shekinah zelf komt in de Bijbel niet voor, maar is daaruit afgeleid.
Een Kinah werd ook wel een klaaglied genoemd.
Zie verder de betekenis ervan in:
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Kinah of Kanaän wijst naar het lage land van de handelaren, vooral
de purper-handelaren. Het OT gebruikt 8x het woord Kena’an voor
handelaar. Daar woonden ook de Phoeniciërs, en phoinix betekent
ook purper. Kanaän werd gezien als het land van de zonopkomst,
en werd ‘Westland’ genoemd, of laagland.
Purper komt van de purperslak. De purperrode verfstof die men
ervan bereide was een teken van rijkdom, smaak en aanzien.
Vandaar dat het de traditionele koningskleur werd.
Purper is de enige kleur die niet in het voor ons zichtbare
kleurenspectrum voorkomt. Het is een mengsel van magenta
(rood) en violet. Men denkt dan ook dat purper het Goddelijke
symboliseert, waardoor vorsten en geestelijken zich gaarne in
deze kleuren vertonen. Het heeft ook met het Goddelijk licht of
vuur te maken, elektra. De Fenix of Phoenix is de vuurvogel die
uit eigen as herrijst. De shekinah in de Tabernakel en Tempel werd
dan ook gezien als een vuurkolom, vuurpilaar van rook. En waar
rook is, is ook vuur, het purperlicht als symbool van de Onzienlijke
die Zelf wél alles ziet.
Wanneer wij vanuit het oude
Kanaän de lijn doortrekken
naar het Westers Kanaän,
zoals ons land door velen in
de tijd van de Gouden Eeuw
en daarna werd genoemd,
dan is de overeenkomst wel
opvallend. Nederland is ook
een
Laagland,
een
handelsland, waarin de ‘tuin Figuur 1 Drie Belgische bisschoppen in
purper en één kardinaal in scharlaken
van Europa’ ligt, nl het
Westland. Wij kweken wel
geen purperslakken, maar hebben wel Merovinger-vorsten

http://books.google.nl/books?id=weqiE1yiPyoC&pg=PA215&lpg=PA215&dq=kin
ah+purple&source=bl&ots=dbYDYT8PCz&sig=7gb0-OdotlHqE3b1NaUZVPCM-Q&hl=nl&sa=X&ei=hUv0Um_NcX6PLKugegB&ved=0CCEQ6AEwADgK#v=onepage&q=kinah%20purple&
f=false

5

No.783

6

Taal en Handschrift van onze Schepper

No.783

(blauwbloedigen of purperkleurige) die zich graag in purper laten
kronen en beweren
bij de Gratie Gods
over ons te mogen
heersen.
Zij zijn afkomstig
van
de
oude
Phoeniciërs,
die
weer
afstammen
van de Anunnaki’s.
Waren
de
Anunnaki’s ook met
kinah bezig, met
purper, om daarmee zich te bekleden als met de Heerlijkheid
Gods?
Het is wél aan het Westers Israël aangezegd dat de heerlijkheid
van JHWH erover zal opgaan, nadat het gereinigd en gezuiverd is
van alle onzuiverheden. Dan zal JHWH een reine spraak (taal) tot
ons zenden. Nederlands is de oudste taal ter wereld volgens
deskundigen, en zal de wereldtaal in het nieuwe tijdperk zijn. Dat
had het reeds moeten zijn, indien de Engelsen (gevallen engelen)
dat recht niet van ons hadden afgepakt.
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maar die werd vermoedelijk mede veroorzaakt door de gewoonte de resten van
de slak op een al even rottende hoop naast de productieplaats te werpen. De
bergen schelpen liggen er nu nog. De tegenstelling tussen de smerige fabricage
en het "goddelijke" resultaat was een cliché metafoor in de klassieke dichtkunst,
zowel voor de menselijke geslachtsgemeenschap als voor de onderliggende
basis van iedere politieke macht.
Voor het verkrijgen van één pond verfmassa moeten zo'n 30 000 purperslakken
opgedoken worden. Deze leveren samen maar vier gram zuivere kleurstof op.
De geverfde stof was dan ook tien tot twintig keer zo duur als een hoeveelheid
goud van hetzelfde gewicht. Slaven doken met een steen de diepte in, niet
ongelijk aan de huidige methode om natuurlijke parels naar boven te halen. Het
sterftecijfer onder hen was hoog: hun skeletten zijn te vinden tussen de schelpen.
Tegenwoordig wordt de zuivere kleurstof nog in kleine hoeveelheden gewonnen
tegen een marktprijs van 2500 euro per gram. Hoewel de kleurstof al in 1903
gesynthetiseerd werd (6,6-dibromoindigo of C16H8Br2N2O2), is er geen
industriële productie.
Men gebruikte soms aluin als beitsmiddel om de purperen verfstof beter te laten
aanhechten op de wollen en linnen weefsels, maar dat was niet noodzakelijk.

The color violet relates to the imagination and spirituality. It stimulates the
imagination and inspires high ideals. It is an introspective color, allowing us to get
in touch with our deeper thoughts. The difference between violet and purple is
that violet appears in the visible light spectrum, or rainbow, whereas purple is
simply a mix of red and blue. Violet has the highest vibration in the visible
spectrum.
Uit Wikipedia:
De kleurstof (het was dus géén pigment) werd gewonnen uit een kliertje (de
branchiaalklier) van de slak; de afgescheiden substantie is oorspronkelijk een vuil
geel, maar de stof kleurt door een proces van oxidatie — versneld door een
enzymreactie onder invloed van zonlicht — binnen enkele minuten purper. Een
groot aantal kliertjes werd in een pot samengevoegd, met zout gemengd en dan
door koking in urine ingedikt om de (meestal wollen) stof in het mengsel te
verven. De stank die de in de open lucht door slaven continu bewaaierde rottende
massa opleverde, wordt door klassieke schrijvers omschreven als onbeschrijflijk,
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Spiralen en onderbewustzijn
Symbolen uit oude tijden leven zo te zien nog voort in ons
onderbewustzijn. Ze zouden ingegeven zijn door onze DNAstructuur. In ons DNA is de ruit-figuur goed te zien, die 72 en 108
graden
heeft, zie:
Een
DNAmolecule
heeft van
bovenaf
gezien
een
decagon,
dat zijn
twee pentagons over elkaar.
De hoeken van het pentagram/pentagon zijn allen deelbaar door
het getal 9. Over het getal 9 later meer in deze brochure.
De ruit is in de vijfhoek aanwezig en zou in ons onderbewustzijn
sluimeren. Wij zijn ons nog niet ten volle bewust van de vijfhoekige
symmetrie in de schepping. Alles in de schepping gaat spiralender
wijs, op enkele dingen na. Onze
melkweg vormt ook een spiraal. Een
spiraal of vortex kunnen we zien
wanneer wij water in de gootsteen
laten weglopen. Dan kolkt het water
weg, en ook bij een windhoos of
tornado is de spiraalwerking goed te
zien. In een zonneboem zijn zelfs
twee soorten spiralen te zien, de Phispiraal en Pi-spiraal.
http://members.chello.nl/~jlmbar/Uitleg/spiralen.htm
http://www.fi.uu.nl/nwd/nwd2009/handouts/sander_kranenbarg.pdf
http://www.wanttoknow.nl/overige/de-ontsluiering-van-de-gulden-snede/
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Getallen
Energie drukt zichzelf mathematisch in getallen uit. De blauwdruk
van het universum is in het decimale stelsel aanwezig. De
dimensionale vorm van het universum is een torus, waarin een
zwart gat aanwezig is. Wij zullen zien wat het getal 9 ons te zeggen
heeft als zijnde de mathematische vingerafdruk van de Schepper.
Het getal 9 staat voor volmaaktheid. Het is het getal voor het
zogenaamde missende deeltje in het universum, wat men ‘dark
matter’ noemt. Men beweert in CERN het te hebben gevonden.
De cirkel geeft uitdrukking aan de volheid Gods. De enkele
getallen gaan in het decimale stelsel van 1 tot 9. Het getal 10
bestaat uit 2 cijfers. De cirkel die in 9 delen wordt verdeeld als
enneagram geeft het volgende te zien:
Bij deze verdeling hebben wij vier paren of koppels, nl 1 + 8 = 9, 2
+ 7 = 9, 3 + 6 = 9 en 4 + 5 = 9.
10
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Men kan op de website van Marko Rodin’s Vortex Mathematics er
meer over zien en lezen.
http://rense.com/rodinaerodynamics.htm

Het getal 9 vertegenwoordigt het geestelijke niveau en balans,
zoals afgebeeld in de figuur van Yin en Yang. Het getal 9 staat ook
voor energie-manifestatie als momentopname. Het getal 9 is
lineair en wisselt nooit bij vermenigvuldiging en optelling, zie
9x2=18 en 1+8=9 9x5=45 en 4+5=9, etc.
Wij zien in de natuur dat deze zich uitdrukt in getallen. Er zijn in
het Oude Testament 49 boeken (dat waren er oorspronkelijk 22)
en in het Nieuwe Testament 27, die getallen zijn door 9 deelbaar.
Het getal 9 wijst naar afronding van een tijdvak. Een kind is 9
maanden in de buik van de moeder.
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Materie
Het woord materie komt van het Latijnse mater, dat moeder
betekent, of ook grondstof en bouwstof. Het is de bouwstof
waarmee onze Schepper heeft gewerkt om alles in aanzijn te
roepen. Alle materie is voortgekomen uit de ruimte door de
werking van positieve elektra, en de terugkeer via negatieve
elektra. Men noemt het ook wel ‘sterrenstof’. Omdat alles van de
sterren afkomstig zou zijn en wij ook naar de sterren zouden
terugkeren na ons tijdelijk leven. Het woord sterven wijst daarop,
ster – ven, naar de sterren terugkeren. De kosmische klok wijst de
kringloop aan, zie onderstaande figuur.
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Onze
Schepper
heeft ons op een
waterplaneet
geplaatst, en wijzelf
bestaan ook voor
het
grootste
gedeelte uit water.
Waterstof is het meest voorkomende element in het universum.
De oceanen zijn in feite grote opslagruimten van waterstof. De
elementen van materie hebben geen blijvend bestaan en moeten
steeds vervangen worden. Er treedt overal roest, erosie, corrosie,
etc., op, dus verval. Elementen kunnen ook niet omgevormd
worden tot andere, aangezien het geen dingen zijn maar condities.
Wanneer wij een bepaalde conditie
voortbrengen geeft dat de grondslag
voor waterstof, zuurstof, etc. Niet
alles is zichtbaar. Het licht heeft een
spectrum, waarbij wij niet alles zien.
Ook geluid heeft een spectrum,
waarbij wij niet alles horen. Geluid is
trilling. Bij lage frequentie vormt zich
op een Cymascope een pentagon.
Een pentagon bevat de Gulden
Snede, phi 1,618, waardoor aangetoond wordt dat er een relatie
bestaat tussen geluid en leven. Het eerste levensteken tijdens een
geboorte is geluid. Een licht- en geluids-octaaf bevat 8 delen,
vandaar de Latijnse naam octaaf. Octa is acht. De maand oktober
is in feite de 8e maand.
Licht straalt, en straling trilt net als geluid, en trilling veroorzaakt
hitte, en hitte doet iets uitzetten. Expansie vervormt weer en koelt.
Waaruit volgt dat uit het ene uiterste altijd het andere geboren
wordt. Alzo is het ook met de waterstof producerende zon gelegen,
die de oorzaak is van de vernieuwing van de aarde. Zie:
http://www.natuurinformatie.nl/asp/page.asp?alias=nnm.dossiers
&id=i001123&view=natuurdatabase.nl
http://www.energieplus.nl/waterstof_produceren_met_zonlicht
15
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De huidige neergang van onze samenleving en tijdperk is en zal
oorzaak zijn van de komst van een nieuwe hemel en nieuwe
aarde. Deze wetten zijn in de schepping aanwezig en falen niet.
Gelijk de Geest van onze Schepper op de wateren broedde, zoals
in Genesis 1-3 staat, om de toenmalige verwoestte aarde te
herscheppen, zal dat zeer binnenkort opnieuw plaatsvinden. De
materie is immers niet dood. In het licht, in de Schepper, en in alles
wat Hij heeft voortgebracht is bewustzijn aanwezig. In het één
meer dan in het ander. In het centrum van alle dingen is een kern
van bewustzijn, ook in de zogenaamde ‘lege ruimte’. Niets kan
leeg zijn, daar de Schepper álles vervult. Ook in het zogenaamde
nulpunt in de vortex of torus, of in het oog van een orkaan waarin
het volkomen stil is, is de vijfhoek zichtbaar. Dat wijst naar de
hoogste vorm van enkelvoud. De
zeshoek wijst naar dualiteit. De
vijfhoek meet 36 graden en de
zeshoek 60 graden. Opgeteld is dat
96 graden. De 6 en 9 vormen
tegenstellingen. Wij zien de 6 en 9 als
omkeerpunten, zoals te zien is in de
Melkweg-spiraal. De spiralen van
onze Melkweg geven aan de ene
zijde een 6 te zien en aan de andere
zijde een 9. Dit wijst op draaiing,
rotatie, en rotatie noemt men wel een
‘spin’. Zonder rotatie kan er niets bestaan. In het atoom vindt ook
rotatie plaats, en ook in onze zon. Ook de kern van onze aarde
draait en wekt energie op en vergadert weer opnieuw energie.
Overal zien wij kringlopen. Om van iets bewust te zijn is reflectie
nodig, weerspiegeling. De dingen hebben een bewustzijn zoals wij
reeds bespraken, en daardoor ontstaan tegenstellingen. Voor
zelfbewustzijn is een kenbron nodig, en die kenbron zit in ons hart
als geheugen van 40.000 tot 70.000 cellen. Ons hart weerspiegelt
ons brein en derde oog. Ons hart heeft een elektromagnetisch veld
dat met een ecg gemeten kan worden, en de sinusknoop blijkt de
generator ervan te zijn. Met onze ogen kunnen wij voorwerpen
16
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zien die uit atomen zijn samengesteld. Een atoom is grotendeels
lege ruimte, dus wat we zien is grotendeels een illusie, lege ruimte,
een hologram. Uit hetgeen wij zien, worden in onze kenbronnen –
ons hart, brein en derde oog- gedachten opgewekt waarmee wij
de zienlijke dingen proberen te plaatsen, een naam geven om ze
te herkennen. Met onze andere zintuigen is dat soms iets anders
gelegen, waardoor wij voorstellingen proberen te maken van wat
wij voor werkelijkheid houden. Met onze ogen maken wij een
indirect contact met de zienlijke dingen, ook met ons gehoor en de
reuk. Met onze smaak en het gevoel maken wij direct contact.
Voorstellingen die wij maken missen de échte werkelijkheid. Wij
leven dus in een schijnwereld, een driedimensionaal hologram.

Ons hart en onze hersenen werken samen als levensgeest, en ze
sterven ook te samen. De doden weten niet met al. De geest of
elektra keert weder tot de Schepper. Wij voleinden onze
levenskringloop, en wat daarna ooit zal zijn is nog nooit door een
mens die daar geweest zou zijn aan ons doorgegeven. Zelfs de
van de dood opgewekte Lazarus rept daar met geen woord over.
Wij hoeven er echter niet voor te vrezen. Onze Schepper heeft het
beste met ons voor. Hij heeft de schepping zeer vernuftig gemaakt
17
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waarin wij de natuurwetten zien werken, o.a. cycli, kringlopen,
wisselwerkingen, etc. Wij mogen niet voor Hem bevreesd zijn, niet
voor de dood en wat daarna zou kunnen komen. Wat wij zaaien
zullen we oogsten, reeds hier. Hij geeft ons wat wij behoeven, en
indien wij te eten en te drinken hebben, en ons te slapen kunnen
leggen, wat zullen wij nog meer begeren? Het vergaderen van
grote aardse rijkdommen gaat meestal gepaard met oneerlijkheid.
. Wij dienen doordrongen te zijn van wat in het boek Prediker staat,
dat de dingen die wij zien tijdelijk zijn, en de onzienlijke dingen
eeuwig zijn. Wij dienen er rekening mee te houden dat alle dingen
binnenkort omgekeerd zullen worden. De illuminati willen dit wel
verhinderen, en of vroegtijdig in het werk stellen door een zelf
veroorzaakte wisseling van de aardpolen via een door technische
hulpmiddelen veroorzaakte zonne-uitbarsting, waarover straks
meer. Bij verandering van richting wordt wat nu links is rechts, en
wat nu 6 is wordt 9. De godverzakende mens in zijn vernuft kan tot
de hoogte van 666 komen, maar daarna neemt onze Schepper het
heft in handen en wordt het 999. Tijdens dat moment van ompoling
zal er een moment van rust zijn, stilstand. De solstitia zijn ook
rustpunten, wanneer de zon op 21 december haar verste punt
bereikt. Op die dag neemt de zon een rusttijd van 3 nachten en 3
dagen, dat is 72 uren, om weer te ontwaken en in tegengestelde
richting haar pad te gaan lopen.
Wij naderen opnieuw dat grote
keerpunt dat valt tussen het jaar
2000 en 2017, zoals dat bij de
illuminati bekend is. Ook onze
geboorte toont dat omkeerpunt
aan. Wij worden normaliter
ondersteboven geboren, en
gaan na enige tijd een
rechtopstaand leven leiden.
Althans, onze ogen projecteren het zo en onze hersenen vertalen
het, want in wezen zien wij de wereld op z’n kop.
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Het Jaar van het Licht (Anno Lumini)
De Grote Piramide, de Tempel
van Salomo en het Amerikaanse
Grootzegel hebben allen de
chronologie van de eindtijd in zich
verweven. Die periode loopt van
2009 tot 2016 waarin men zelf wil
ingrijpen. De hoogte van de Grote
Piramide is 5776 duim. Op 4 juli
1776 werd de Amerikaanse
onafhankelijkheidsverklaring
getekend. Het jaar 5776 is volgens
de illuminati het jaar van het grote Licht. Het joodse jaar 5776 komt
overeen met het jaar 2016.
Het zou zelfs in de natuur verankerd zijn nl in de samenwerking
van de vijfpunt en zespunt. De vijfpunt wijst naar Venus, de
lichtbrenger, ook wel Lucifer genoemd als morgenster. De hoeken
van de vijfpunt zijn 36, 72, 108, 144 en 180 graden. Opgeteld geeft
de som van alle cijfers het getal 9 aan. 3+6=9, 7+2=9, etc. Zelfs
ons eigen hart geeft het getal 108 aan, daar het 108 energielijnen
telt, waarmee wij het
pad tot zelfrealisatie
kunnen volbrengen. In
totaal zijn er 108
levens aspecten, nl 36
naar het verleden, 36
in het heden en 36
naar het toekomende.
De diameter van de
zon is 108 maal groter
dan van de aarde. Een
cirkel
heeft
360
graden, 6 x 60 (de zeshoek). Of 10 x 36 (de vijfhoek). Get getal
144 en 144.000 is ons allen bekend uit de Bijbel. Er zitten 1440
minuten in één dag. 144 + 144 = 288 +144 = 432 + 144 = 576 +
144 = 720, etc. Wanneer men deze optelling 14 maal doet krijgt
men het getal 2016. 14 x 144 = 2016.
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Zie: www.watchermeetup.50.forumer.com
http://americaslastdays.blogspot.nl/p/hidden-symbolism-ofdollar.html
https://www.youtube.com/watch?v=gOZPmDH974c
De natuur heeft
frequenties,
en
432 is de centrale
frequentie van het
universum.
Het
hart
van
het
universum echter
–dat is een zwart
gat- vibreert op
528 Hertz, wat
staat voor Liefde,
dat is de moedermatrix.
Het
Hebreeuwse
woord ‘sleutel’heeft een getalswaarde van 528. Het getal 528 wijst
naar het zelfgenezend element in ons DNA, aldus dr. Len
Horowitz. 432 + 528 = 960 en 528 – 432 = 96. Wij zien de 9 en de
6, dat zijn de omgekeerde cijfer-vormen van elkaar. De 6 en 9 zijn
tegenstellingen of polariteiten. Het getal 6 staat voor de mens, de
gevallen engelen en hun nazaten, de illuminati, etc. Zij vereren
Lucifer, hun lichtgod. Er zijn twee voorname biologische Anunnakilijnen die elkaar op leven en
dood bestrijden, daar satans
huis verdeeld is. De Annuelohim Anunnaki lijn, én de
Anu-Seraphim-lijn
(aapachtigen). Ze zijn van
plan
om
zelf
via
technologische actie een
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stellaire activeringscyclus op gang te brengen tussen 2000 en
2017. Zij willen een geforceerde poolverschuiving op gang
brengen via de kristallijnen die onder Stonehenge, Bermuda en
Japan zouden verborgen liggen. Via ondergrondse netwerken zijn
ze met elkaar verbonden. Men zal virussen inzetten zoals Ebola,
die door chemtrails worden geactiveerd. Aan de mensheid zullen
zij zich voorstellen als buitenaardse vredestichters, door wonderen
en tekenen te verrichten, zoals het zogenaamde opwekken van
doden. De ziekten die door hen zijn gecreëerd zullen ze kunnen
genezen, omdat ze zelf daar al medicijnen tegen hebben gemaakt.
De poolverschuiving die men in gang wil zetten zal ongeveer 72
uren duren, om daarna hun Nieuwe Wereld Orde op te richten.
Een driedaagse deeltjes-conversie-periode staat gepland tussen
2014 en 2017, waarbij men de magnetische velden van de aarde
http://www.oneism.org/
zal laten instorten.
Er is door hen een ware
klopjacht gemaakt op ons
DNA, aangezien onze
Schepper
ons
op
voortreffelijke wijze heeft
voorzien van de factor
‘herstel’. Wij bezitten dan
ook
alleen
de
sleutelcodes
om
de
sterrenpoorten
in
de
aarde (Hallen van Amenti)
te openen. Zodra zij die
sleutelcodes van ons
gestolen hebben –indien
mogelijk-, dan kunnen ze
ons missen en zullen zij
ons willen opruimen. Wij
vormen
de
grootste
bedreiging voor deze Anunnaki’s vanwege ons DNA. Adam moest
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de aarde beheren, waken over de daarin aanwezige
sterrenpoorten om naar hogere dimensies op te klimmen. Door
Eva en Adam te verleiden wilden de Anunnaki, waarvan Nachash
(slang) hun DNA overnemen, kopiëren en hen ongeschikt maken
voor
hun
eindbestemming. Dat
lukte ten dele. Via
technologie proberen
de Anunnaki in de
eindtijd alsnog onze
geestesgesteldheid
over te nemen, en ons
daarna uit te roeien.
Daarna willen zij hun
hybride-rassen op de
aarde plaatsen. Wij
mensen kunnen een
zonne-uitbarsting en poolverschuiving overleven, wat een totale
ommekeer teweeg zal brengen, daar de 6 tot 9 wordt. Ons DNA is
ons sterkste wapen. Via HAARP heeft men een energielijnen
netwerk opgezet (grids of leylijnen) om de natuurlijke energielijnen
te verstoren. De buitenaardse Anunnaki’s die naar de aarde willen
afdalen, zoals voorheen de Nefilim dat gedwongen werden te
doen, Genesis 6 en Judas vers 6, zullen zich aan deze
kunstmatige energielijnen koppelen. Onze Schepper heeft een
aantal schilden op de aarde ter bescherming van ons aangelegd.
Via HAARP en CERN probeert men zoveel energie op te wekken
om deze schilden uit te schakelen. Door bewustwording is de
Goddelijke blauwdruk in ons DNA te activeren, waardoor wij aan
alle aanslagen van de Anunnaki’s zullen ontkomen. Ons innerlijke
lichtvoertuig-mechanisme is instaat om ons naar hogere
dimensies te leiden. Wij vormen als mensheid te samen een
energiebundel, een gordel rondom de aarde, wat wel de christosuitlijning wordt genoemd. Die wordt gevormd door mensen met
een hoger bewustzijn, waarvan hun 3e oog geopend is. Wij worden
een persoonlijke identiteit door de christos-zalving.
http://earthacupuncture.info/earth_grid.htm
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En al zijn er maar weinigen op de gehele aarde
die deze christos-energie bezitten, verhinderd
dit niet om de aarde te redden uit de handen
der Anunnaki’s. Een kleine Gideonsbende is
reeds voldoende om de overwinning te
behalen. Destijds hadden de Anunnaki’s het
voorzien op de Ark des Verbonds waarin het
sterrenpoortgereedschap lag, nl. de staf en
roede. Waar de Ark des Verbonds gebleven is,
en of de illuminati de staf en roede momenteel in hun bezit hebben,
is onzeker. Ze hebben nu andere technologie ter beschikking via
HAARP, CERN, Fermilab, etc. En te Montauk heeft men
experimenten gedaan met ‘tijdreizen’ die er niet om liegen.
Opmerkelijk is wel dat David en Salomo samenwerkten met Hiram
Abiff, die door de vrijmetselaren/illuminati als hun geestelijke vader
wordt gezien. Via HAARP en CERN beschikt men wellicht over
voldoende energie om de universele sterrenpoort no. 12 te laten
imploderen. Dat is hun uiteindelijke plan, om te verhinderen dat wij
door hoger bewustzijn het zogeheten Nieuwe Jerusalem zouden
kunnen binnengaan, waar 12 poorten in zijn ter toegang. De
Anunnaki werken van af het jaar
25.500 BC aan dit boze plan, wat op
CDT-platen werd vastgelegd. Deze
CDT-platen zijn door het concilie van
Nicea in 325 vervalst en vervolgens
tot een religieus controle dogma
gemaakt, door er de Nieuw
Testamentische Bijbelverhalen van te
laten maken door ene Colpernicus
Piso, alias Josephus. Later hebben zij
er de Graallegende van gemaakt van
koning Arthur en de 12 knechten. Sterrenpoort no. 11 ligt in de
zogenaamde Nieuwe Wereld, Novo Atlantis of Amerika, wat het
Grual Punt wordt genoemd, dat is de centrale besturingslocatie
voor de aardse planeetschilden.
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http://olympiczion.nl/index.php/english-boek-van-enoch-nephilimthe-fallen-angels/
Het Vaticaan

Het Vaticaan heeft op het Sint
Pietersplein aan de linkerkant 9
pilaren en rechts eveneens 9 pilaren,
te samen 18 stuks. Verder zijn er
links 4 traptreden en rechts 5. Dit
wijst naar de asymmetrie, de boom
der kennis van goed en kwaad
waarvan Eva en Adam aten.
Asymmetrie wijst naar scheef. Zoals
ons hart momenteel scheef in ons
lichaam ligt, wat rechtop behoorde
te zijn. Ook is bij geen mens de
linkerzijde van zijn lichaam –ook
het gezicht- exact gelijk met rechts.
De cijfers 4 en 5 zouden wijzen naar
het verschil tussen vierkant en
cirkel. Symmetrie (tree = boom) wijst naar de boom des levens,
wanneer alles volmaakt is, links en rechts volkomen gelijk aan
elkaar. Elke molecuul heeft 4 verschillende dingen waarmee het zich
aan een koolstofatoom hecht. Dat is dus ook het geval met de
moleculen van ons DNA en RNA. De aminozuren in ons lichaam
zijn linkshandig en de suikers zijn rechtshandig. Onze handen, de
aminozuren, ons brein, ons DNA en RNA zijn allemaal
asymmetrisch geworden. Wanneer
wij weer een symmetrisch brein
ontwikkelen geraken wij in een
Paradijselijke toestand. Het gaat in
ons brein om 9 graden links en 9
graden rechts, te samen 18. De
Maya’s wisten dit en bouwden hun
piramiden in 9 lagen, 9 treden
links en 9 treden rechts, is te samen
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18. Het Hebreeuwse getal 18 staat voor Leven (chai). Religies en
politieke systemen willen de mensen onwetend houden. Dat lukt hen
goed, aangezien 96% van het menselijk DNA junk bevat. En 96%
van de energie in het universum uit zwarte materie bestaat. Ongeveer
96% van de mensheid heeft geen hogere belangen dan de tv, brood
en spelen, bier en seks. Vervolgens hebben 96% van de mensen geen
notie van wat de zon en het Goddelijk Licht omvat. Zij zullen dan
ook de geest geven wanneer er een
zonne-uitbarsting komt die op de
aarde gericht is. Wanneer het de
illuminati lukt dit voor elkaar te
krijgen zal de grote chaos uitbreken,
waarna zij hun Nieuwe Wereld Orde
willen oprichten. Zij bereiden zich
er momenteel op voor door een
vuur- en ijsdoop te ondergaan. Men
kon op internet de laatste tijd zien
hoe verschillende oud-presidenten
en andere illuminati zich lieten overgieten met een emmer koud
water
waarin
ijsblokjes
zaten.
Zie:
http://www.martinvrijland.nl/2014/08/26/de-ice-bucket-challengeeen-ritueel-ter-voorbereiding-massaslachting/

inderdaad om 10 geboden gaat (sommigen stellen dat het er 12
zouden geweest zijn) dan hebben we hier het decimale stelsel
waarover wij in deze brochure hebben geschreven. Het handschrift
op de wand tijdens
het
feest
van
koning
Darius
omvat 4 woorden,
woorden met een
geweldige inhoud.
Gewogen en te licht
bevonden.

Er komt inderdaad een Nieuwe Wereld Orde, maar dan één waarvan
de profeten ons het beeld voorhouden van een aarde zónder geweld,
zonder oorlog, zonder uitbuiting, zonder kwaad, zonder lijden, maar
een totaal nieuwe situatie, zoals o.a. in Jesaja 65 staat.

Hoofdstuk 10

Het Goddelijk Handschrift

En leg ruwe puntige stenen op hem en bedek hem met duisternis, zodat hij
daar voor altijd blijft. En bedek zijn gezicht, opdat hij het licht niet
aanschouwe!

Niet alleen in de natuur kunnen wij het Goddelijk handschrift lezen
en waarnemen. Er staan in de Bijbel twee voorvallen waarbij JHWH
Zelf met Zijn handen (of vingeren) belangrijke zaken heeft
neergeschreven. Dat zijn de tien geboden op de berg Sinaï, waarvan
staat dat het Gods schrift was, én het handschrift op de wand bij
koning Darius “Mene Mene Tekel Upharsim. Wanneer het
25

Alle mensen en
mensachtigen, of
dat nu Anunnaki’s,
Nefilim, Askenazen, Adamieten, etc, zijn, zullen gewogen worden
tijdens hun leven volgens Goddelijke kosmische maatstaven. Een
ieder oogst wat hij/zij zaait in dit leven. Wij lezen in het apocriefe
boek Wijsheid van Jezus Sirach het hieronder staande over de
herkomst van het kwaad en het oordeel over de kwaden, met de
beloning van de goeden. Aan een ieder de vrije keus hoe we leven
en wat wij zullen zaaien, en wat wij daarna willen oogsten.

En wederom sprak JHWH tot Raphaël: "Bind Azâzêl (satan) aan handen en
voeten en leg hem in de duisternis (2 Petrus 2:4-5); maak een opening in
de woestijn die in Dudâêl is, en leg hem erin.

En op de dag van het grote gericht moet hij in het vuur (de poel) worden
geworpen.
En genees de aarde, die door de engelen verdorven is, en kondigt gij de
genezing der aarde aan, namelijk dat Ik haar zal genezen en dat niet alle
mensenkinderen zullen tenonder gaan tengevolge van het geheim dat door

26

Taal en Handschrift van onze Schepper

No.783

de wachters (gevallen engelen) is bekend gemaakt en door hun zonen is
onderwezen.
En de gehele aarde werd verdorven door het werk van Azâzêl: "Reken hem
alle zonden toe"!
En tot Gabriël zei JHWH: "Begeef u tot de bastaarden en de verworpenen
en tot de uit hoererij geboren kinderen: en verdelg de hoerekinderen en de
kinderen van de wachters onder de mensen: Zet hen tegen elkaar op, zodat
ze elkaar door strijd ten gronde richten: want een lang leven zullen zij niet
hebben.

Taal en Handschrift van onze Schepper

En in die dagen zal Ik de voorraadkamers van zegen, die in de hemel zijn,
open doen om ze op aarde te laten neerkomen, over het werk en de arbeid
der mensenkinderen.
Vrede en recht zullen zich paren gedurende alle dagen van de wereld en
alle geslachten der aarde.
Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde:

Vernietig al het verkeerde van het aardoppervlak, en laat ieder boos werk
ophouden te bestaan: en laat de plant der gerechtigheid en van het recht
verschijnen: en het werk zal tot zegen worden: de werken van gerechtigheid
en recht zullen voor eeuwig in waarheid en vreugde geplant worden.
De verzen 17t/m22 van dit hoofdstuk gaan over het toekomstige
Vrederijk onder Koningschap van de Messias.
En dan zullen alle rechtvaardigen ontkomen, en zij zullen in leven blijven,
totdat zij duizenden kinderen voortbrengen, en al de dagen van hun jeugd
en hun ouderdom zullen in vrede voleindigen.
In die dagen zal de gehele aarde in gerechtigheid bebouwd worden en zij
zal geheel met bomen beplant worden en zij zal vol zegen zijn.
Alle begeerlijke bomen zal men op haar planten. De wijnstok die daarop
geplant wordt zal in overvloed vrucht dragen. En van alle zaden, die daarop
gezaaid worden zal een maat tienduizend dragen, en een maat olijven zal
tien persen olie geven.
En reinig gij de aarde van alle gewelddadigheid en van alle
ongerechtigheid, en van alle zonde, en van alle goddeloosheid: en doe alle
onreinheid die op de aarde bedreven wordt van de aarde verdwijnen.
En alle mensenkinderen moeten rechtvaardig worden en alle volkeren
moeten Mij eer bewijzen en Mij prijzen, en allen zullen Mij aanbidden.
En de aarde zal rein zijn van elk verderf en van iedere zonde en van ieder
straf en van alle ellende; en Ik zal het er niet nogmaals over doen komen,
van geslacht tot geslacht, tot in eeuwigheid.

Hoofdstuk 11
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