De Schepping en het getal 137

No.788

Inleiding
In het apocriefe boek Wijsheid hoofdstuk 11:22 vv staat het
volgende:
U hebt alles geregeld door maat en getal en gewicht.
Uw onsterfelijke Geest is in alle dingen.
In brochure 783 hebben wij reeds over de taal en het handschrift
van onze Schepper een en ander besproken. Er gaat echter een
geheel nieuwe wereld voor ons open wanneer wij er ons dieper in
graven om nog meer aan de weet te komen aangaande het
handschrift van JHWH en Zijn scheppingswerken. Getallen, maten
en gewichten spelen daarin een zeer belangrijke rol. Mathematica
en geometrie zijn de enige exacte wetenschappen die aantonen
wat er wordt gesteld. Alle andere wetenschappen berusten min of
meer op theorieën en aannames. Het is ook niet verwonderlijk dat
de illuminati en vrijmetselaren als aanbidders van Lucifer ook veel
met maten en getallen werken. Zij speuren de scheppingswerkwijze soms beter na dan de meeste christenen en leden van
andere godsdiensten. Wij zullen in deze brochure ons vooral
richten op het bijzondere getal 137. Het getal 137 blijkt een
kosmische
code te zijn die
geschreven is
door de hand
van
onze
Schepper. Het
Latijnse
untriseptium is
afgeleid
van
het getal 137, en drukt een eenheid uit van een veelheid.
Opvallend is dat de nummers van de twee zogenaamd
verongelukte Maleisische vliegtuigen twee cijfers bevatten uit het
getal 137. De MH370 zou in de oceaan gevallen zijn, en de MH17
zou in de Oekraïne neergehaald zijn. In het getal 370 zien we twee
cijfers terug van het getal 137, en in het getal 17 eveneens.
Opmerkelijk, of zit er een zwarte-magische kant aan deze zaak?
Wij gaan op zoek naar meer opvallende zaken rondom het getal
137.
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De Joodse Kabbala
Wie er over het getal 137 meer wil weten doet er goed aan om op
internet te zoeken naar “Kabbala and the magic of 137”.
Het woord QBLH (de letters waaruit Kabbala is afgeleid) heeft in
het Hebreeuws een getalswaarde van 137. Niet alleen de
getalswaarde van het woordje Kabbala, maar ook die van het
woord “Grote Piramide”, nl. 51 + 86 = 137. Ook de hoogte van de
Grote Piramide is exact 137 meter. Het getal 137 is het 33e
priemgetal. De Topsteen van de Grote Piramide ontbreekt. Deze
heeft als grondvlak een
vierkant, en op dat grondvlak
staan vier driehoeken. De
afmetingen van de Topsteen
zijn 33 x 33 x 32 feet, dat is
1,037 kubieke feet. Het getal
33 is heel bijzonder, wat door
de
vrijmetselaren
wordt
gebruikt om er hun hoogste
graad mee aan te geven. Het
getal 137 wijst ook naar een
element,
een
atomair
transuranium. Mogelijk voorzegt dit element het einde van het
huidige tijdvak waarin wij leven.
Het woord Levi wijst naar de priesterstam en het magische getal
137. Zie: Magic of 137/kabbalahstudent.com
Levi wijst naar heffen, het opheffen van de Verbondsark. Zie ook
het boek: The Key of Solomon the King, door S. Liddell.
Wij zien dat getallen, gewichten en afmetingen de vormen van
dingen vaststellen. De Verbondsark is ook een ding, een
voorwerp, een kist die gemaakt is van acaciahout dat overtrokken
is met goud. Een arc is een straal, een vlamboog, ook wel
zonnestraal. De swastika is een symbool dat de stralen weergeeft
van de magnetische velden van de zon. Dat kan linksom en of
rechtsom zijn, naar gelang de ompoling aan het einde van een
bepaald tijdvak. Apollo is de Griekse zonnegod die afgebeeld staat
met een swastika op z’n borst die rechtsom draait, dus naar het
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Westen. Ze wijzen de richting
aan die Apollo dient te gaan
met zijn zonnewagen. Ook de
Ark van Noach heeft het getal
137, nl in de lengte, 450 feet
lang is 137 meter, en 13,72
meter
breed.
Op
de
afbeelding staat 135 m.
http://www.naturesword.com/sacred-geometry/phi-thegolden-proportion/phi-the-golden-proportion-in-nature

De Swastika of het Hakenkruis
De swastika toont overeenkomst met de eerste letter van het
Hebreeuwse alfabet, de Aleph. De Aleph symboliseert de
levenscyclus van de zon, helios. De zon draait ook rond om z’n
eigen as met een snelheid van 220 km/sec, dat is 137 mijl/sec. De
zon heeft 220 jaar nodig om z’n baan in het Galactisch centrum te
voltooien, dat is 137 omgerekend.
Een arc is een straal, een kromming of hoek. In het Engels is dat
een angle, ook wel engel. Engelen hebben de taak om de
elektromagnetische velden geboorte en vorm te geven. Een
engelfiguur wordt meestal afgebeeld in de vorm van een
mandorla, zoals het Ichthus-vissymbool. Dat wijst naar een zonneeclips, wanneer de zon en maan voor elkaar heen schuiven.
Keizer Constantijn de Grote zag in een gezicht een kruis in de
lucht, een zonnekruis of swastika, en zou in dat teken overwinnen:
In Hoc Signo Vinces. In dit teken zal je
overwinnen.
Het zonnekruis wordt ook wel als een
rad of wiel uitgebeeld. De Griekse
letters Alfa en Omega wijzen eveneens
in deze richting, waarbij de letter omega
lijkt
op
een
runenteken.
De
elektromagnetische velden rondom de
aarde en zon lijken een spinnenweb te
vertonen. Men noemt deze lijnen wel
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grids of leylijnen. Grids zijn magische vierkanten, zoals o.a. het
magische vierkant van Saturnus aantoont, zie afbeelding.
Het getal 1-3-7 in dit vierkant levert een driehoek op, en 1379 een
vierkant. Men kende oudtijds 4 elementen: aarde, lucht, water en
vuur. Het 5e element noemde men aether. De swastika wijst naar
de vier elementen en heeft vier armen, net als de windmolens.
Kijk op internet eens naar: Key 528 swastika ancient spherical
standing wave theory.
De swastika en de vlinder zijn archetypen die het
elektromagnetisch veld vertegenwoordigen.
De vlinder en de Lorenz attractor, zie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lorenz_system
Ook is de vlinder het symbool van regeneratie
en wederopstanding. Het vlindereffect in de
golfbeweging van elektromagnetisme zou
naar de heilige Geest wijzen, wat men Spiritus
Sanctum noemt, en wat door de letters SS
wordt aangeduid. Eén vleugel van de Galactische vlinder geeft de
elektrische energie weer, en de andere
vleugel de magnetische energie. In het
Vaticaan wordt dit weergegeven als zijnde
twee sleutels om de poort van het Rijk Gods
te openen. De sleutels zijn goud- en
zilverkleurig, wat wijst naar de zon en maan.
Electra en magnetisme wordt ook wel in wit
en zwart weergegeven. Zal de door CERN
kunstmatig opgewekte Galactische vlinder
voor een 4e christelijke holocaust zorgen? De 1e christelijke
holocaust vond plaats tijdens de kruistochten. De 2e was gericht
tegen de zogenaamde ‘heidenen’ in Noord- en Zuid Amerika en
eiste ongeveer 60 miljoen slachtoffers. Deze etnische
‘schoonmaak’ moest ervoor zorgen dat 500 jaar erna de Nieuwe
Wereld Orde zou kunnen worden opgericht door de illuminati. De
3e vond plaats onder het teken van de swastika, het hakenkruis en
de SS tijdens de 2e wereldoorlog, waar veel joden en zigeuners en
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anderen het leven lieten. Alle drie de christelijke holocausten
waren gericht tegen culturen die de zon en maan vereerden en
daarmee toekomstige gebeurtenissen konden berekenen. Zij
stonden het christelijke bedrog in de weg, aangezien hun
berekeningen nauwkeurig en betrouwbaar waren. De christelijke
berekeningen zijn misleidend, wat we kunnen zien in de Juliaanse
en Gregoriaanse kalenders,
die onjuist zijn. In het
christendom
wordt
aangenomen dat de maan
de
28
daagse
menstruatiecyclus van de
vrouw regelt. Dat is onjuist,
daar het de zon is die dit
doet. De straling van de zon
regelt de energie voor de 12
verschillende
persoonlijkheidstypen
der
mensen op aarde. Te CERN in Geneve (Zwitserland) is de
grootste virtuele tijdmachine gebouwd door meer dan 10.000
knappe koppen uit heel de wereld. Het wil een sterrenpoort zijn
naar de eeuwige wijsheid. De alchemisten hadden er 400 jaar
geleden reeds oog voor dat wij via een soort poort naar een hogere
dimensie moesten gaan. Te CERN is de modernste poort
gebouwd om dit te trachten te verwezenlijken. CERN als
tijdmachine wil een poort zijn naar de eeuwige wijsheid, maar dan
niet om de Adam-mensen erdoor te loodsen, maar voor de
illuminati en nazaten der Anunnaki’s en Nefilim. CERN heeft drie
ringen of tunnels ondergronds waarin de tijdmachine opgesteld
staat, één van 7 km lengte, en de langste is 27 km. Men wil
daarmee een zonne-uitbarsting bewerkstelligen die op de aarde
gericht is, voordat de natuurlijke ompoling van de zon plaatsvindt
aan het einde van de Grote Jaarcirkel (25.920 jaren, en 12
tijdvakken van 2160 jaren). De Grote Jaarcirkel wordt wel
aangegeven als een reptiel die in zijn eigen staart bijt. Het is
opvallend dat de locatie van CERN in Zwitserland gekozen is door

de illuminati, daar waar de bergketens vanuit de lucht gezien een
afbeelding van een grote draak vormen.
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/code_matrix/codematri
x051-075.htm
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Onze zon zal volgens berekeningen
van oude culturen, oa de Maya’s en
Kogi’s, tussen de jaren 2000 en 2017
als een elektron een nieuwe geboorte
geven, door een uitbarsting te doen
net als een elektron. Deze geboorte
kan ongeveer 95% van de mensheid
het leven kosten, zeker het leven van
de illuminati. De illuminati hebben
geen weerstand tegen het wegvallen
van het magnetisch veld van de aarde
tijdens de ompoling van de polen van
de zon, maan, aarde en planeten. De
oude culturen bouwden steencirkels
om de zonne-eclipsen en ompolingen uit te kunnen rekenen. Men
kon vaststellen wanneer de zon z’n reis van 25.920 jaren had
voltooid. Wanneer de elektromagnetische straling van de zon te
hoog of te laag is, heeft
dat
op
onze
gezondheid
een
negatieve uitwerking.
De elektromagnetische
straling kan kanker
veroorzaken, zoals dat
tegenwoordig
bij
centrales, zendmasten,
mobieltjes, etc. te zien
is. 1
1 In 1989 engineer and scientist Maurice Cotterell found a way of calculating the duration

of long-term magnetic reversals on the Sun. Using this knowledge he was able to break
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Zie hiervoor het boek van M. Cotterell “The Science of the Sun”.
Algemeen wordt gedacht dat de zon in de winter het verst van de
aarde verwijderd zou zijn, en het
deswege koud wordt. Dat is onjuist,
het is net andersom. Een paar duizend
mijlen afstandsverschil tussen zomer
en winter maken op de enorme
afstand die de zon van de aarde
afstaat niets uit. De zon staat 93
miljoen mijlen van de aarde af. De
werkelijke oorzaak van de wisseling
van zomer en winter zit hem in de
hellingshoek van de aardas.
De
seizoenen op aarde zijn het gevolg
van de schuine stand van de
denkbeeldige aardas.
De straling van de zon heeft ook effect op de bijen, en voor alles
wat zich op en in de aarde bevindt. Er bestaan onderzoeken dat
schizofrenie en griep door de zon worden veroorzaakt tijdens
bepaalde perioden. De zonnestraling veroorzaakt dat ons lichaam
verschillende soorten hormonen aanmaakt. Ons bioritme kan door
de zon gewijzigd worden, dat blijkt ook bij een jetlag en heimwee.
Heimwee is een aantrekkingskracht in ons lichaam naar de plaats
waar wij ter wereld zijn gebracht. Alleen op die plaats en omgeving
is ons endocrine- (hormoon) systeem in evenwicht.
the codes of ancient sun-worshipping civilizations, first the Mayas of Central America,
those of Tutankhamun of Egypt, and the Viracochas’ of South America, before cracking
the codes of the Terracotta Warriors of China and the European Celts.
His research explains how our 28-day spinning Sun regulates fertility in females and how
it determines personality of the foetus in the womb (sun-sign astrology). It explains how
the Sun causes schizophrenia, how mobile phones and overhead power lines cause cancer
and how VDU's (TV and computer screens) cause miscarriages. And it explains how the
Sun brings periodic catastrophic destruction to Earth every few thousand years. His own
unique decoding process reveals amazing pictures from archaeological treasures that
explain the spiritual mysteries of life; why we are born, why we die and why this has to
be.
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Heimwee en een jetlag worden door een bio-chemische reactie in
ons veroorzaakt, doordat de hoek van de magnetische straling van
de zon op ons hormoonsysteem veranderd is.

Elektromagnetisme
Men heeft er zeer lang over gedaan om de aantrekkingskracht van
de aarde te ontcijferen. Men wist ook niet hoe magneten werkten,
noch hoe het kwam dat alles naar beneden valt en niet omhoog.
Vandaar dat men aan de kracht van magneten de naam magneet
gaf, afgeleid van het woord magie. De zwaartekracht waardoor
objecten naar de aarde vallen versneld elke seconde met 32 feet
per seconde. Dit zou tevens verklaren waarom de kern van het
atoom is samengesteld uit 8 inwendige bollen protonen en
neutronen, en waarom er elektronen omheen draaien in banen,
die men ‘schillen’ noemt. Het verklaart ook waarom Galaxies
spiraalvormig zijn, en waarom de kern van de aarde heet is. Het
verklaart ook de zonnevlam-cyclus en hoe de zon het aardse leven
beïnvloedt.
Men wist oudtijds nog niet dat een elektrische stroom in feite de
simpele beweging is van negatieve atomische ontladingen langs
een draad. En dat wanneer een stroom door een draad gaat, er
rondom de draad een magnetisch veld ontstaat. Elektriciteit en
magnetisme werken op atomaire niveaus. Wanneer ze
samenwerken ontstaat er een kracht, wat aantrekkingskracht of
zwaartekracht wordt genoemd. De bron van alle energie is onze
8
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Schepper Zelf, het Ontoegankelijke Licht.
Energie is deswege onvernietigbaar. Het
Licht van onze Schepper verdeelt zich en
plant zich voort in golfbewegingen. Golven
gaan op en neer en hebben polariteit. Polen
keren zich steeds om en om. Dit
omkeerproces gaat soms snel, soms
langzaam, naar gelang de stroomsterkte,
en voor welke cyclus het wordt gebruikt. Dit
omkeerproces zien we in de 6 die tot 9
wordt, en omgekeerd. Dat noemen wij rotatie, rotas, zie het
magische vierkant
Tijdens het omkeerproces is het drie
perioden stil, wat in tijdlengte verschilt
voor welke cyclus het wordt gebruikt.
Tijdens de wisseling van de polen van
de Grote Jaarcirkel van 25.920 jaren
(12 x 2160) duurt de periode 3
nachten en 3 dagen, dat is 72 uren.
Dat is gelijk aan de winter en zomer
solstitium-periode dat de zon 72 uren
rust heeft. Dit omkeerproces om de
25.920 jaren vereist van de natuur en
mensen zeer veel energie. Velen
zullen het niet overleven. De magnetische velden van de aarde
vallen tijdelijk weg
Het Vaticaan, Hemel en Hel
Rome heeft veel kennis voor de gewone mensen verborgen
gehouden. Kosmische wetten, kennis van leven en dood, het
wordt verzwegen en voorgesteld alsof het zou gaan om een zalig
hemelleven in een hiernamaals, en of een eeuwig gepijnigd
worden in een brandende hel. Wel heeft Rome verschillende
belangrijke zaken uitgebeeld in het grondplan en de bouw van het
Vaticaan. Alleen zij die er oog voor hebben kunnen dat zien. De
massa’s gaan aan de betekenis van deze symboliek voorbij. Het
geheim van leven en dood wordt o.a. uitgebeeld in de plattegrond
9
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van het Vaticaan. Het Sint Pietersplein heeft de vorm van een
sterrenpoort, een generator
waarmee men stroom opwekt.
De sterrenpoort cq het plein
heeft de vorm van een zaadje,
een sterrenzaadje. Een zaadje
moet eerst sterven om te
ontkiemen. Sterven komt van
het woord ster. Star, starf, etc.
Dat sterven om te ontkiemen
wordt afgebeeld door de zwarte
deur in het Vaticaan waarachter
men de pausen begraaft en waar men de laatste rituelen voor hen
volbrengt. Zwart is de ‘kleur’ van de dood. Zwart is in werkelijkheid
geen kleur. Zwart is een raadsel, een mysterie, want alle kleur en
licht ontbreekt. Daar is men in CERN naar op zoek, naar de
zogenaamde ‘dark matter’, de zwarte materie. Dat raadsel laat
zich echter niet door ons oplossen, noch door de illuminati en
kwade geesten.
Door dat
raadsel moeten wij allen heen,
de donkerte van de dood in als
door een zwarte poort. Dat is het
afsterven van ons lichamelijke
bestaan. Ons lichaam vormt het
zaadje waarin de kiem zit voor
een nieuwe levensvorm. Die
kiem missen de gevallen
geesten, demonen, illuminati en
Anunnaki-nageslachten.
De pausen beweren dat ze
Nazireeërs zijn, toegewijd aan
god. Zo bijzonder heilig en gode-toegewijd zijn ze echter ook niet.
Het Hebreeuwse woord nazir betekent afgescheiden of toegewijd.
Het Vaticaan zou de toewijding en afscheiding symboliseren en
uitbeelden. De plattegrond van het Sint Pietersplein is als een rond
zaadje, met daarin een kruis of swastika, wat wijst naar de
sferische staande golf theorie. Het plein heeft de vorm van een
10
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rotor of vliegwiel om als generator deze staande golf op te wekken.
Men wil een antimaterie spinning opwekken, asymmetrisch
waarbij het getal 528 Hertz komt. In de staande- golf – theorie van
Milo Wolff gaat het om de positron die het resultaat zou zijn van
een bepaalde toevoeging. Een beweging (rotatie van de rotor) kan
slechts twee kanten opgaan, linksom of rechtsom. Dat wordt door
de swastika uitgebeeld. De swastika is een zonnekruis, en dat
staat levensgroot afgebeeld op het Sint Pietersplein.
De Galactische Vlinder
Zie onze brochure 557 op onze website www.pentahof.nl

Het Universum
Het gehele universum vormt een eenheid. Dat kan ook niet anders
aangezien de Scheppergod Eén is. De moderne quantum
mechanica toont aan dat alles in
het universum met elkaar
verbonden is. Walter Russell
beschrijft in zijn boek “The
Universal One” de eenheid en
verbinding tussen bewustzijn,
kosmos, wetenschap, etc. Zie
figuur
11
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Wanneer het universum één is,
zijn wij op aarde verkeert bezig
door alles te verdelen. Wij
menen dat voor geld alles te
koop is. Koninkrijken en naties
trekken grenzen naar hun eigen
welgevallen. Zij beweren dat het
land van hen is. De burgers
mogen wel stukjes grond kopen
en zich eigenaar wanen. De
staat echter maakt er aanspraak op dat heel het land van hen is
en blijft.
De ouden kenden vier elementen, nl aarde, water, vuur en lucht.
De aarde blijkt dus verhandelbaar te zijn, en water in mindere
mate. Vuur als energie is ook verhandelbaar, en zelfs lucht kan
men kopen, namelijk in de staat Israel kan men blikjes kopen
waarin lucht zit dat afkomstig is uit het zogenaamde “Heilige
Land”. De aarde echter met haar volheid is niet van ons. Alles is
van onze Schepper. De elementen kunnen en mogen dan ook niet
verhandelbaar zijn. De aarde is ons in bruikleen gegeven om te
beheren en te bebouwen. De aarde is niet van ons, maar wij
behoren wel tot de aarde. De aarde heeft een zeker recht op ons,
daar wij uit de aarde zijn gevormd of voortgekomen en daar ook
weer naar terugkeren. Wanneer wij de aarde beschadigen,
uitbuiten, exploiteren, vervuilen,
etc. raken wij daarmee de enige
Eigenaar aan. JHWH gaf ons de
aarde als woonplaats, als
levensruimte. Niet alleen aan
ons, maar ook aan de dieren,
bomen, planten en al wat leeft.
Alles was zeer goed. Wij kunnen
helaas
niet
zeggen
dat
momenteel alles nog zeer goed
is. Er zijn nog wel mooie dingen,
mooie natuurgebieden en landstreken. Er is door ons mensen op
12
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de aarde zoveel aangebracht dat niet
goed is. De aarde zal zich tegen ons
keren door hetgeen wij de aarde
aandoen. Wij meenden dat we mobiel
moesten zijn. Daar waren wegen voor
nodig, treinsporen, wat ten koste ging
van goede landbouwgronden. Wij
plaatsen overal grote lichtmasten,
elektriciteitsmasten,
grote
windmolens, torenflats en noem maar
op. Wij hebben niet alleen de aarde in allerlei stukjes opgedeeld
en de eenheid van alle dingen gebroken. Nee, wij mensen
verdeelden ook onszelf in lichaam, ziel en geest, alsof dat aparte
delen zouden zijn. Wij vergaten dat wij een éénheid zijn en het
universum één is. God is Eén, het Licht, en dan is álles Licht,
leven, en de materie is afgekoeld licht.
Wel zijn er polariteiten en hebben wij te maken met een groei- of
ontwikkelingsproces ter volmaking. Er is afval mogelijk. De aarde
is een soort proeftuin van de Schepper. Het goede zaad wordt
behouden, uitgeselecteerd, en het kwade zaad wordt van de aarde
verwijderd. Vermenging van soorten strijd tegen de natuurwetten
en vallen af. De mens heeft een vrije keus, net als de engelen. Zo
hoog kon de Schepper Zijn schepselen maken dat ze de vrije keus
hadden om in de waarheid positie in te nemen, of zich erbuiten te
plaatsen. De Schepper kon geen Scheppers maken, wel
medescheppers. Hij alleen bezit onsterfelijkheid, maar kon ons dat
slechts geven na gehoorzaamheid en volharding in Zijn waarheid.
Wat met Hem verbonden blijft verkrijgt onsterfelijkheid.
Afgescheidenheid bewerkstelligt de dood, het eeuwig niet-zijn.
Leven of de levensgeest wordt door de tijdelijke dood afgesloten
van de materie wanneer wij sterven. Leven zelf is oneindig,
vandaar dat de levensgeest –het zilveren koord of elektraterugkeert tot onze Schepper, tot de Levensbron. Leven is een
wonderbaar iets. Het beweegt, groeit, daalt af in de materie en kan
zich er weer uit terugtrekken naar het schijnt. In het atoom zet het
leven zich echter voort, aangezien energie onvernietigbaar is.
13
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De Bezige Bij en de Zonnedans
Sommigen pausen hebben ook iets met bijen, net als de
Merovingers. Zij zien zich als imkers, en het gewone volk zien zij
als de werkbijen.
De wetenschapper Maurice Cotterell
heeft in zijn boek “The Tutankhamun
Prophecies” uiteengezet hoe de bijen
door de zon worden bestuurd. Het
gedrag van bijen wordt sterk
beïnvloed
tijdens
elektrische
zonnestormen. De koninginne-cellen
en de werkbij-cellen liggen 90 graden
verschillend ten opzichte van elkaar,
zodat ze onder een andere
invalshoek
worden
bestraald.
Elektromagnetische
straling
bestaat
uit
elektriciteit
en
magnetisme. De koningin en de
werkbij krijgen een verschillende
behandeling door de zon. Wanneer
er een koningin nodig is wordt de
cel vergroot naar beneden toe
zodat deze 90 graden komt te
liggen ten opzichte van de werkbijcel. De hoeken van 30-, 60- en 90
graden corresponderen met de
zevendaagse beweging van de
zon-magnetische
velden
ten
opzichte van de aarde. Elke zeven
dagen wordt de polariteit van deze
velden 90 graden gewisseld. De
hoek van het poolveld ten opzichte van het equatorveld is
ongeveer 30 graden, en de hoek van het equatorveld ten opzichte
van de aarde is ongeveer 60 graden. Vandaar dat de honingraten
zeshoekig worden gebouwd door de bijen, daar 6 x 60 graden 360
graden is, de omtrek van de cirkel.
14
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http://www.maths.surrey.ac.uk/hostedsites/R.Knott/Fibonacci/fibnat2.html
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De fysicus Richard Feynman
schreef het volgende: “Alle
goede fysici schrijven het
getal 137 op hun muur en zijn
er bevreesd voor. Dit getal is
voor hen het meest magische
getal wat door mensen niet
begrepen kan worden. Gods
hand schreef dit getal, en wij
weten niet hoe hij Zijn pen
bestuurde”.
Eigenschappen van het getal 137
De natuurkundige en Nobelprijswinnaar Wolfgang Pauli heeft zijn
levenlang gezocht naar de betekenis van het getal 137. Men
vroeg hem eens welke vraag hij aan God zou stellen. Hij
antwoordde daarop dat hij zijn vraag over het getal 137 zou stellen,
waarom de Schepper dat getal in de schepping had gebruikt. Pauli
stierf aan kanker in het Rode-Kruis-ziekenhuis in Zürich
Zwitserland in kamer 137. Hij koos kamer 137 uit om daar te
sterven, en zei: Ik zal nooit meer uit deze kamer komen. Hiermee
bedoelde hij dat hij het getal 137 nooit zou kunnen begrijpen.
Wij lezen in Spreuken 8 dat de Schepper een cirkel trok over het
vlak der afgrond. Een cirkel is rond en dat wordt aangegeven in
360 graden. In drie delen is dat 120 graden per deel. De natuur
heeft niet gekozen voor 120 graden, maar voor 137 (137,5)
graden. Dat zien we o.a. in de planten, in bovenstaande figuur
links. De plaatsing van de bladeren op de steel staan 137,5 graad
ten opzichte van elkaar. Op die wijze ontvangen zij de maximale
zonnestralen. De cirkel is op die wijze in twee delen verdeeld, en
niet in drie delen, nl. 137,5 en 222,5 graden. Het getal 137 is dan
ook het meest belangrijke getal in de schepping. Het getal 137
wijst o.a. naar het elektron en de ongelijkheden van de elektronen
die een enkele proton opslikken. Het wijst naar de bron van Licht.
Het wijst ook naar ons lichaam dat ontvankelijk is om het innerlijke
licht te ontsteken, zodat wij hoger bewustzijn ontvangen.
17

In de Bijbel komt het getal 137
ook voor. Abraham was 137
jaar oud toen hij Izaak ‘offerde’. De vader van Mozes leefde 137
jaar, en Levi eveneens. Psalm 137 wijst daarop.
Noach had drie zoons en bij elkaar 70 nakomelingen, dus
1 – 3 - 70.
Ismael werd 137 jaar.
De fysieke wereld wordt door het elektron als symbool afgebeeld,
en de geestenwereld door het positron of foton. Het getal 137
geeft de verbinding weer van het zichtbare met
het onzichtbare. Het zichtbare is de fysieke
wereld, wat een hologram blijkt te zijn, een
illusie, wat ongeveer 1% van de werkelijkheid
uitmaakt. De onzienlijke wereld is aldus 99%
groot, wat de feitelijke bron van leven en
vreugde is. Electra behoort tot de onzienlijke
wereld, magnetisme eveneens. Wij zien wel de
werkingen ervan, maar niet de krachten zelf. Wij gebruiken o.a.
110, 220 en 380 volt. Wanneer wij 380 volt gebruiken, nemen wij
drie fasen van 220 volt, wat opgeteld geen 660 volt oplevert, maar
380 volt. Zo zijn er wel meer wonderlijke dingen met elektra.
Het getal 137 schijnt een geheel te zijn. De Mayas kenden het
reeds. Zij kenden 1379 reeds 12.000 jaar terug als een raadsel dat
men niet kon oplossen. De getallen 1 en 3 wezen volgens de
Maya’s naar de onderwereld. De 7 wees naar de aarde, en de 9
18
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naar de hemel. 7x9x13 = 819, omgekeerd 618, of te wel Pi 1,618.
De Maya-code 1379 mist het getal 5, maar dat is weggelaten,
aangezien het het centrale getal is, te zien in het Saturnusvierkant.
Het getal 137 is het centrale getal van
de Latijnse Heilige Kroon uit
Hongarije. De kroon is samengesteld
uit 72 witte parels en 64 rode
edelstenen, dat is 136, plus de kroon
zelf is 137. De kroon heeft een
kruisvorm. Het kruis wijst naar Isis,
die
het
ecliptische
kruis
vertegenwoordigt.
Transformatie
Transformatie via 137. Het is het lagere omvormen tot het hogere,
van 1 naar 3, naar 5, naar 7 en tenslotte 9. Eén is het Goddelijke
Beginsel waardoor alles geschapen is, zie Genesis 1 en Johannes
1. Drie staat voor het driedimensionale, de lengte x breedte x
hoogte. Dat wordt een enkele maal in de Bijbel genoemd, zie
Genesis 6:15, Exodus 25:10, 27:18, etc.
Wij leven momenteel in de 3D-illusiewereld, en zijn op weg –als
wij positief geladen zijn- naar de vervolmaking. De Goddelijke
volmaaktheid staat voor het getal 7. Dat zien we terug in de
wekelijkse cyclus van 7 dagen, en in het muziek-octaaf, en in het
kleurenspectrum, etc. Het getal 3 staat voor de mens, nl de hartintuitie, ons hoofd en denken, en onze handen en voeten wat wijst
op ons doen en laten. Ons hart is het heiligdom waaruit wij in de
moederschoot
zijn
opgebouwd.
Ons
hoofd
is
de
verbindingsschakel met het Oneindige via onze pijnappelklier. Ons
lichaam is een tijdelijk instrument om mee te werken en ons uit te
strekken naar de Onzienlijke. In ons hart ontstaat de levensvonk,
het Goddelijke licht wat aanzet tot denken, nadenken over ons
menszijn, met een doordenken over het doel van ons leven. Met
onze handen en voeten geven wij richting aan onze vernieuwde
geest, en maken de keus om de zegen alleen bij JHWH te zoeken.
Door het ontstoken licht in ons hart leren wij de donkere
schuilhoeken erin zien. Dan veroordelen wij onszelf en zoeken
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naar Goddelijk leven, waar de poort voor ons opengaat en het vuur
in ons ontstoken is dat nooit meer zal uitgaan. Het Hogere
bewustzijn is ontwaakt en zal alleen maar groeien. De illuminati
weten dat het getal 137 de sleutel vormt tot het collectieve
bewustzijn van het blanke Adamsras. Zij weten dat bewustzijn de
brug is die gebouwd wordt als een arc of vlamboog vanuit het
universum om toekomstige generaties te verlichten. Voor de
illuminati is 137 de sleutel tot collectieve onwetendheid,
onbewustheid. Een ontwaakte bevolking, een ontwaakt blank
Adamsras is voor hen de grootste bedreiging die maar denkbaar
is. Wij zullen het uitleggen hoe dat komt.
De twee spectrale lijnen van het waterstofatoom geven de fijne
structuur te zien van het constante 137, wat gesymboliseerd en of
afgebeeld is in de twee pilaren voor de Tempel, Jakin en Boaz.
Wanneer men het elektromagnetisch veld rond de aarde wil
omdraaien zal men het
getal 137 nodig hebben.
Door die omdraaiing zal
bewustwording ontstaan,
transformatie.
De
vrijmetselaren en illuminati
hechten daarom zeer grote
waarde aan het getal 137.
Hun logo, de winkelhaak
wijst naar 1-3-7, en hun
passer wijst naar 6-9-8, zie
bladzij
3
van
deze
brochure. Dit is te zien op het Saturnusvierkant dat door de
Tempelieren gevonden werd tijdens de Kruistochten in de Tempel.
Wanneer wij de sterke kernkracht op één stellen, dan is de
elektromagnetische kracht van de aarde 1/137 en de zwakke
kernkracht 1/100.000 daarvan, en wanneer dat te hoog of te laag
is, zal dat het leven op aarde drastisch wijzigen. De
elektromagnetische kracht is één van de vier fundamentele
natuurkrachten die het heelal in stand houden. De sterkte ervan
laat zich uitdrukken in een eenvoudig getal dat de alfa wordt
genoemd. Op aarde is alfa nagenoeg gelijk aan 1/137. Het getal
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137 is fundamenteel voor het elektron om zich met het proton te
verbinden en om fotonen in te slokken en of uit te spuwen. De
veroorzaakt blauw-purperkleurig licht (de Schechinah). De
Levitische priesters hielpen om deze blauwe licht-wolk voort te
brengen rond een staande golf van licht, de vuur- en wolkkolom.
De illuminati hebben kennis van deze
Goddelijke werking. Zij werken via de NASA
aan een 3e veld dat men aan wil brengen
tussen de twee Van Allengordels. Via
HAARP, CERN en chemtrails wil men dit
verwerkelijken
(of
is
het
reeds
verwezenlijkt??). Hiermee wil men de grote
massa’s, dus niet alleen het blanke
Adamsras, maar ook alle andere rassen en
soorten, in bedwang houden, in onwetendheid,
in een
droomtoestand, zodat zij niet zullen ontwaken tijdens de
aanstaande ompoling van het aardmagnetische veld. Ze kunnen
echter niet de Goddelijke Scheppingscode 137 in de war brengen.
Zoals de fysicus Pauli stierf in kamer 137 zonder het getal te
doorzien, zal hun begeerte om het getal 137 te doorgronden nooit
in vervulling gaan.

Figuur 1 van Colelen Rich
Goddess Vortex
http://reverendroc.com/News/?m=201110
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Het Goddelijke getal 137 is dimensieloos
De Galaxie is voortdurend in beweging. Alles is leven, beweging,
rotatie. De Melkweg beweegt zich, wat men oudtijds reeds wist.
Die beweging van de Melkweg is op een plaat uit Samarra in Irak
te zien. Het gaat om de Swastica Plate. Wij als aarde delen vanzelf
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in de grote en kleine bewegingen die in het
universum plaatsvinden. De bewegingen
zijn het gevolg van een magnetisch
proces. De kern van de aarde is vloeibaar
ijzer. Een magneet heeft veelal de vorm
van een paardenhoef. In Stonehence is die
vorm terug te zien. Ons lichaam
vertegenwoordigt
drie
paardenhoefvormige magneten, zie http://at37.wordpress.com/
De Grote Beer (steelpan) beweegt zich ook, en wel in de vorm van
een hakenkruis, zie http://at37.wordpress.com/
Het gehele universum is elektromagnetische energie, dat zich in
golfbewegingen voortplant. Het voor ons
zichtbare van het universum is voortgebracht
uit golven, lichtgolven uit de aether. Wat
precies aether is, is onbekend, want er is
geen bewijs dat in een foton elektrische en
magnetische velden en radiogolven bestaan,
aangezien ze simpelweg zulke velden
opwekken in materie. De
ware natuur van licht,
radiogolven, elektronen en
materie zal voor ons mensen
verborgen blijven. Het enige
dat wij ervan weten is dat
materie gemaakt is van
sferische staande golven,
dat zijn twee golven die in tegengestelde richting gaan. Onze
Schepper is de Onzienlijke, de Verborgene en laat Zich in geen
enkel laboratorium door fysici vinden. Hij is onnaspeurlijk, maar
maakt zich slechts bekend in het hart van hen die Hem in
oprechtheid dienen. Zo’n staande golf wijst naar de vuurkolom, en
men kende ze ook als energiestraal vanuit de piramiden.
De bekende fysicus Stephen Hawking is bang dat de kunstmatige
intelligentie ons zal gaan vernietigen. Hij is ook bevreesd voor het
zogenaamde “Goddeeltje” van CERN. Dit deeltje is van groot
belang om te weten waarom de dingen op aarde massa hebben.
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Hawking is bang dat het ‘Goddeeltje” instabiel zal worden,
waardoor het universum een vacuum-verval zal ondergaan. Dit
kan elk ogenblik plaatsgrijpen zonder dat wij het zien aankomen,
aldus Hawking. Wij weten dat onze Schepper de aarde voor ons
zal bewaren en er geen totale vernietiging kan plaatsvinden. Hij
zal de wereldwijzen vangen in hun arglistigheid.
Tenslotte uit het apocriefe boek Wijsheid hfst. 42:
18 Nu zal ik gedenken de werken van JHWH, en hetgeen ik gezien heb
zal ik vertellen: in de woorden des Heren ziet men zijn werken. 19 De zon
verlichtende ziet op alle dingen, en haar werk is vol van de heerlijkheid
van JHWH. 20 JHWH heeft zijn heiligen niet gegeven al zijn
wonderheden te vertellen. 21 JHWH, de Almachtige heeft de gehele
wereld gevestigd, dat zij onderstut wordt door zijn heerlijkheid. 22 De
afgrond en het hart onderzoekt hij, en is bedacht op de boze aanslagen
derzelve. 23 Want de Allerhoogste kent alle wetenschap, en ziet op de
tekenen der eeuw. 24 Hij
verkondigt
de
dingen
die
voorbijgegaan zijn, en die nog
worden zullen, en hij ontdekt de
voetstappen der verborgen dingen.
25 Geen gedachte gaat hem
voorbij; daar is voor hem ook niet
een woord verborgen. 26 Hij heeft
de heerlijke werken door zijn
wijsheid versierd; hij die is vóór de
wereld en in der eeuwigheid. 27 Hij wordt noch vermeerderd, noch
verminderd; en behoeft geen raadgever. 28 Hoe waardig zijn al zijn
werken om te begeren! en om aanschouwd te worden tot op een vonkje
toe! 29 Al deze dingen leven en blijven in der eeuwigheid in al hun gebruik
en zijn hem alle gehoorzaam. 30 Alle dingen zijn dubbel, het een
tegenover het ander, en hij heeft niets gebrekkigs gemaakt. 31 Het een
bevestigt het goede des anderen, en wie zal verzadigd worden
aanschouwende de heerlijkheid Gods?

In een volgende brochure zullen wij het getal 137 als Goddelijk
Beginsel verder bespreken..
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