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Inleiding 

Wat heeft Bileam nu te maken met het getal 7 dat vandaag de dag rond 

een aantal verongelukte of vermiste vliegtuigen steeds opduikt? Het getal 

7 is een wonderlijk getal. Het blijkt volgens een natuurwet dat alle dingen 

georganiseerd zijn door het getal 7. Vandaar dat men het getal 7 wel laat 

staan voor volmaaktheid. De (her)schepping vergde 7 dagen. Er zijn 7 

dagen in een week. Er zijn 7 dimensies en 7 chakra’s (energiecentra’s in 

ons lichaam). Er zijn 7 klieren in ons lichaam.  Er zijn 7 Noachitische 

wetten.  Bij de altaren die Bileam door koning Balak van de Moabieten 

liet bouwen zien we steeds het getal 7, en ook bij de offers die erop 

gebracht werden. Tijdens de eerste offerplechtigheid werden er  2x 7 = 

14 dieren geofferd, en bij de tweede keer opnieuw 14 dieren, dus dat is 

met de vorige erbij 28 dieren totaal. Bij de derde keer opnieuw 14 dieren, 

zodat in totaal 42 offers werden gebracht.  Wij zien hier de getallenreeks 

van 14 – 28 – 42 ontstaan. Daarover straks meer. In totaal zijn er 21 

altaren gebouwd.   

 De Moabieten waren bang voor het volk Israël dat door de woestijn trok 

en overal wonderlijke overwinningen behaalde op andere volkeren die 

het belaagden.  Ze hadden met eigen ogen gezien wat Israël aan de 

Amorieten had gedaan.  De koning Balak van de Moabieten stuurde een 

zware delegatie naar 

de wonderprofeet 

Bileam om hem te 

roepen om het volk 

Israel te vloeken. God 

(of dit de ware God 

van Israel is wordt 

niet vermeld, maar 

dat zou kunnen) 

verbood Bileam het volk te vloeken, omdat het volk gezegend is.  Bileam 

weigert dan ook aanvankelijk om mee te gaan met de gezanten van Balak.  

Pas nadat hij van God toestemming had ontvangen vertrok hij met het 

gezelschap naar Moab. Bileam reed op een ezel, zoals algemeen bekend 

is.  Evenwel blijkt dat God nog boos is –ondanks de toestemming om 
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mee te gaan met de boden-  aangezien de Engel van JHWH hem de weg 

versperde waarlangs Bileam reisde.  Bileam werd ongeduldig en sloeg de 

ezel. Maar de ezel bleef weigeren, aangezien de ezel de Engel van JHWH 

wél zag.  Bileam sloeg daarna driemaal de ezel, waarop de ezel tot hem 

zou hebben gesproken, doordat God de mond van het dier zou geopend 

hebben.  Het was namelijk niet de ezel die sprak, maar de Engel van 

JHWH, wat Bileam ervoor hield dat de gesproken woorden van de ezel 

afkomstig waren.  Tenslotte gingen Bileams ogen open voor de 

werkelijkheid en zag hij de Engel voor zich 

staan. De Engel sprak met nadruk dat 

Bileam slechts dátgene mocht spreken wat 

hij van Hem te horen zou krijgen. Toen 

Bileam aankwam bij Balak was deze zeer 

verheugd. Balak slachtte schapen en 

runderen van vreugde. De volgende dag 

nam Balak Bileam mee naar de hoogte 

Baäl. In Numeri 23 staan de offer-

handelingen beschreven: 

De eerste offerande: 

1 Toen zeide Bileam tot Balak: Bouw mij 

hier zeven altaren, en bereid mij hier zeven varren en zeven rammen. 

2 Balak nu deed, gelijk als Bileam gesproken had; en Balak en Bileam 

offerden een var en een ram, op elk altaar. 

 

Deze offer-handeling had voor koning Balak niet de gewenste 

uitwerking, aangezien Bileam hetgeen moest zeggen wat God hem in de 

mond legde. Balak was teleurgesteld, maar gaf de moed niet op. Er 

volgde een nieuwe offer-handeling vanuit een andere windrichting en 

gezichtshoek, van de hoogte Pisga. Offers werden meestal op hoge 

plaatsen gebracht in verband met de daar aanwezige atmosferische 

elektriciteit, ook wel het Sint Elmusvuur genoemd. Dat vuur werd 

toegedicht aan de godheid, die dan boodschappen zou doorgeven aan 

mensen, die door het Sint Elmusvuur in een soort trance raakten. 
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De tweede offerande: 

13 Toen zeide Balak tot hem: Kom toch met mij aan een andere plaats, van waar 

gij hem zult zien; gij zult niet dan zijn einde zien, maar hem niet ganselijk zien; 

en vervloek hem mij van daar! 

14 Alzo nam hij hem mede tot het veld Zofim, op de hoogte van Pisga; en hij 

bouwde zeven altaren, en hij offerde een var en een ram op elk altaar. 

 

Ook de tweede sessie was niet geslaagd voor Balak, aangezien Bileam 

opnieuw het volk Israel zegende in plaats 

van vloekte waarvoor hij ingehuurd was. 

Balak werd zeer boos en gebood Bileam 

om het volk Israel niet te zegenen en ook 

niet te vloeken. Dan maar neutraal 

blijven.  Nog eenmaal nam Balak Bileam 

mee naar weer een andere hoogte, de 

hoogte van Peor.  Bileam had gemerkt dat 

het gunstig was geweest in de ogen Gods 

dat hij tot nog toe de zegen had 

uitgesproken over het volk Israel. De 

vorige keren had Bileam ook tot de 

toverijen zijn toevlucht genomen, maar ditmaal niet. Deze derde keer 

stond in een geheel ander teken. Bileam legde een opvallend 

zelfgetuigenis af, nl.  dat hij de man was van wie de ogen geopend waren, 

nl zijn derde oog, de pijnappelklier, waardoor hij verlicht was. Dus een 

illuminati van zijn tijd.  Maar opnieuw géén enkel kwaad woord over het 

volk Israel. Balak klapte in zijn handen van woede en stuurde Bileam 

naar huis.  

 

De derde offerande: 

28 Toen nam Balak Bileam mede tot de hoogte van Peor, die tegen de woestijn 

ziet. 

29 En Bileam zeide tot Balak: Bouw mij hier zeven altaren, en bereid mij hier 

zeven varren en zeven rammen. 

30 Balak nu deed, gelijk als Bileam gezegd had; en hij offerde een var en een 

ram op elk altaar. 
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Nu volgt wat in hoofdfstuk.24 staat: 
10 Toen ontstak de toorn van Balak tegen Bileam, en hij sloeg zijn handen samen; en 

Balak zeide tot Bileam: Ik heb u geroepen, om mijn vijanden te vloeken; maar zie, gij 

hebt hen nu driemaal gedurig gezegend! 

11 En nu, pak u weg naar uw plaats! Ik had gezegd, dat ik u hoog vereren zou; maar zie, 

JHWH heeft u die eer van u geweerd! 

12 Toen zeide Bileam tot Balak: Heb ik ook niet tot uw boden, die gij tot mij gezonden 

hebt, gesproken, zeggende: 

13 Wanneer mij Balak zijn huis vol zilver en goud gave, zo kan ik het bevel van JHWH 

niet overtreden, doende goed of kwaad uit mijn eigen hart; wat JHWH spreken zal, dat 

zal ik spreken. 

14 En nu, zie, ik ga tot mijn volk; kom, ik zal u raad geven, en zeggen wat dit volk uw 

volk doen zal in de laatste dagen. 

15 Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide: Bileam, de zoon van Beor, spreekt, en die man, 

wien de ogen geopend zijn, spreekt! 

16 De hoorder der redenen Gods spreekt, en die de wetenschap des Allerhoogsten weet; 

die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt, en wien de ogen ontdekt worden. 

17 Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster 

voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit 

Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten 

verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren. 

18 En Edom zal een erfelijke bezitting zijn; en Seir 

zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn; doch 

Israël zal kracht doen. 

19 En er zal een uit Jakob heersen, en hij zal de 

overigen uit de steden ombrengen. 

20 Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn 

spreuk op, en zeide: Amalek is de eersteling der 

heidenen; maar zijn uiterste is ten verderve! 

21 Toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn spreuk 

op, en zeide: Uw woning is vast, en gij hebt uw nest 

in een steenrots gelegd. 

22 Evenwel zal Kaïn verteerd worden, totdat u 

Assur gevankelijk wegvoeren zal! 

23 Voorts hief hij zijn spreuk op, en zeide: Och, wie zal leven, als God dit doen zal! 

24 En de schepen van den oever der Chitteers, die zullen Assur plagen, zij zullen ook 

Heber plagen; en hij zal ook ten verderve zijn. 

25 Toen stond Bileam op, en ging heen, en keerde weder tot zijn plaats. Balak ging ook 

zijn weg. 
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Bileam en CERN en de Boeings 777 

Wat kan de geschiedenis van Balak & Bileam ons momenteel hebben te 

zeggen? Dit, dat wij als overblijfsel van 

de 12 stammen in de verstrooiing 

gebrandmerkt zijn door de illuminati en 

hun koningen en presidenten en geheime 

organisaties om te worden vervloekt, dat 

wil zeggen, verwijderd of opgeruimd 

dienen te worden. Zij willen ons de eerstgeboortezegen van JHWH 

ontnemen en voor zichzelf in bezit nemen, nl. de heerschappij over en op 

de aarde. Er vonden drie offerplechtigheden plaats, en drie zegeningen in 

plaats van vloeken. Wijst dit naar de drie wereldoorlogen die reeds lang 

gepland zijn? Twee zijn er geweest waarin zeer veel slachtoffers waren 

en de derde is heel nabij.  Het gaat de elite (voornamelijk de Khazaren) 

om de wereldmacht. De elite beschikt over steeds modernere wapens, 

zelfs massa-

vernietigingswapens. Het ergste 

is te vrezen tijdens een derde 

wereldoorlog.  Balak had reeds 

een aantal voorbereidingsoffers 

gebracht toen hij vernam dat 

Bileam in aantocht was.  In 

Amerika (Washington) Engeland (Londen) en België 

(Brussel/Straatsburg) zit zo ongeveer de uitvoerende macht van de 

Khazaren-elite. Zij hebben de 266e paus uitgenodigd om op 24 – 09- 

2015, dat is de 266e dag van het jaar, de VN-vergadering toe te spreken 

in New York.  Mogen wij  gevoeglijk  deze jezuïeten-paus zien als een 

soort wonderprofeet: Bileam? En mogen wij de voorbereidingsoffers der 

elite zien in de mysterieuze vliegtuigongevallen en verdwijning van 

Boeings 777?  Het gaat om de Maleisische MH370 en MH17, en de 

Duitse   9525. Binnen enkele weken is het zover dat de moderne Bileam 

naar het Novo Atlantis (Amerika) zal vertrekken om de 188 landen der 

VN toe te spreken o.a. over het klimaat. Zal deze moderne Bileam zich 

begeven tot de toverijen der kabbalisten en illuminati, om toestemming 
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te verkrijgen het “Israel in het Westen” van binnenuit aan te vallen via 

CERN, HAARP, Chemtrails en andere moderne wapens, o.a. toestroom 

van zogenaamde vluchtelingen?  Zal het CERN gelukken om de poorten 

van de afgrond te openen via het opentrekken van de aarde, waardoor 

vulkanen uitbarsten en de zon enkele dagen zal verduisteren?  

Bileam had als laatste raadgeving aan Balak gezegd dat hij vreemde 

vrouwen naar het volk Israel moest sturen, want daardoor zou als enige 

mogelijkheid bestaan dat het volk zichzelf kapot maakte vanwege 

vermenging. Zie: Numeri 31:15-16. Uit de vermenging komt demonische 

bezeting voort vanwege de ongeoorloofde seks-gemeenschap. 

 

De Hoogten waarop geofferd werd 

Bileam liet de offeraltaren op hoogten bouwen zoals wij zagen. De drie 

hoogten waren  Baälim, Pisga en Peor.  Op 

9/11-2001 lieten de illuminati drie 

zogenaamde terroristische aanvallen 

plaatsvinden in Amerika. Daarbij werd 

gebruik gemaakt van vliegtuigen. Dus van 

hoogvliegers, van machines die van 

hoogte gebruik maken. De laatste tijd gaat 

het opnieuw om drie grote 

vliegtuigrampen, nl de MH370, de 

MH17 en de Duitse Germanwings 

vlucht 9525, van machines die op 

grote hoogte vlogen en neerdaalden, 

gewild of ongewild.  Een van de 

vliegtuigen was gebouwd op 27-10-2002, opgeteld 21, dat is 3x7 of 777. 

 

Via CERN zoekt men het niet op de hoogten, maar in de diepten.   

 

CERN is gebouwd in het gedeelte dat vroeger Saint Genis Pouilly heette, 

en in de Romeinse tijd noemde men het Apolliacum. De tempel was er 

gewijd aan Apollyon of de godin Shiva, alias Horus, de vernietiger. De 

Atlas-versneller in CERN heeft een 8-vorm, naar de vier winden en naar 
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de vier occulte feesten: Imhole, Beltane, Laumen en Samhein. De vier 

winden wijzen naar de vier Cherubim uit Ezechiël 10:14. De achtpuntster 

is de I-Ching of Choasster, Ishtar. Men verwacht de terugkeer van de god 

Apollo die de onderwereld zal openen. Vandaar dat CERN vanuit de 

diepte opereert? De goden van Saturnus zouden hem weer tot leven 

hebben gebracht. Wanneer de afgrond of abyss opengetrokken wordt, zal 

er een zeer grote zwarte stof-rookwolk opstijgen, waardoor de zon enige 

tijd duister zal zijn. Bekijk de video:  CERN the key to abyss. De god 

Shiva die als standbeeld voor het CERN-gebouw staat, danst in een cirkel 

waaromheen 28 vlammen zichtbaar zijn. Het getal 28 zien wij tijdens het 

2e offer dat Balak bereidde voor Bileam. De eerste offerande telde 14 

onschuldige slachtoffers, plus de tweede keer nog eens 14, dat is 28 

samen.  

 

Een krantenbericht: Het voorlopige 

dodental van de aanslagen op 11 

september 2001 in de Verenigde Staten 

bedraagt 3034. Het gaat om de 

mensen die omkwamen in het 

ministerie van Defensie (Pentagon) in 

Washington, in het gekaapte toestel 

dat op weg was naar Washington en 

neerstortte bij Pittsburgh, waarin 

passagiers blijkbaar zelf actie 

ondernamen tegen de kapers, en om de 

slachtoffers in en rond het World Trade Center in New York. 

 

Amerika bestaat 239 jaren. Daarvan heeft het 222 jaren oorlog gevoerd 

over heel de wereld, dat is 93% van haar bestaan. Hoeveel slachtoffers 

zijn er tijdens deze 222 jaar gevallen? 1776 plus het aantal personen van 

de MH370 + 239 = 2015.  Amerika heeft wereldwijd  in 153 landen 900 

bases.  
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https://missiongalacticfreedom.wordpress.com/category/documentary/ 

https://www.youtube.com/channel/UCWAb6JityEZgSrQ1I2kFTdw 

http://beforeitsnews.com/alternative/2014/04/balaams-sacrifices-

mh370-32-days-later-illuminati-nwo-conspiracy-video-2935468.html 

 

Finse rechter/diplomaat: ‘t hele MH17-onderzoek farce..!! 2015 © 

WantToKnow.nl/.be  De Finse rechter/diplomaat Peter Iiskola is er duidelijk 

over en steekt zijn mening niet onder stoelen of banken..! “We hebben te 

maken met een grote internationale legale farçe en heftig onrecht, voor alle 

298 slachtoffers van de ramp met de MH17 in juli 2014.  Door het feit dat de 

Nederlanders en Oekraieners het juridisch basisuitgangspunt lijken te zijn 

vergeten, dat niemand zichzelf zou moeten onderzoeken noch beoordelen 

en/of veroordelen in een zaak waarbij hij/zij zelf betrokken is. En wat het 

allemaal nóg erger maakt, is dat de Nederlanders beter zouden moéten 

weten! Het land geeft immers ruimte aan tenminste 8 internationale 

tribunalen.” 

https://www.youtube.com/watch?v=u83eIpGdFzs 
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Op 9/11 2001 kwamen er 343 brandweerlieden om het leven. Dat is 7 x 

7 x 7 = 343. In de Bijbel worden o.a. 7 aartsengelen genoemd, 7 geesten, 

7 doodzonden, 7 hemelse eigenschappen, 7 elementen die gebruikt zijn 

om de mens te scheppen, 7 zintuigen, etc. Hieronder ziet u een 

vergelijking tussen het logo van Malaisian Airlines en het 9/11-

momument in New York, 

een grote en iets kleinere 

drietandvork zoals 

Neptunus had.  

 

Bij de offeraltaren en 

offers van Balak-Bileam 

verscheen steeds het getal 

7 zoals wij hiervoor zagen.  

Het getal 7, 77 en 777 

wordt door veel grote 

maatschappijen gebruikt, 

denk o.a. aan de Boeing vliegtuigen no. 777./  De gemiddelde leeftijd van 

een Boeing 777 is 13,8 jaar   13+8=21, dat is 3x7 777.  Het getal 7 is het 

meest sterke getal van de illuminati op het getal 111 na.  Niet alleen het 

getal 7, maar ook de letter x is in illuminati-kringen een geliefd teken als 

symbool ergens voor.  De 

praktijken van de illuminati 

kunnen soms nagegaan 

worden aan de hand van 

getallen en hun symboliek. 

Het Duitse vliegtuig van 

Germanwings, vlucht 9525,  

dat zou zijn neergestort op 

24 maart 2015 in de Franse 

Alpen,  waarvan gezegd 

wordt dat de piloot 

zelfmoord pleegde, draagt ook opvallende occulte merktekens.  Op 

diezelfde dag vond er in CERN een nieuwe opstart plaats.  Aan boord 
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waren 144 (dat is 12x12) passagiers en 6 bemanningsleden, dat is 150 bij 

elkaar.  Vereiste de opstart te CERN een bloedig mensenoffer?  

Onschuldige bloed-offers die men brengt 

zijn niet zonder betekenis. In het bloed zit 

namelijk de levenskracht, de 

elektromagnetische energie. Wanneer dat 

plotseling wordt gestuit door moord, 

slachting, etc.  komt daardoor energie 

vrij, die men blijkbaar nodig heeft om 

andere projecten op te starten.  

Het logo van Germanwings lijkt veel op het logo van CERN. Om een 

dimensionale sterrenpoort te kunnen openen zou er behoorlijk wat 

menselijke bloed-energie vrij dienen te komen. Dus we kunnen nog wel 

heel wat verwachten wanneer CERN op 13 september aanstaande op 

volle toeren gaat draaien. 

Het vliegtuig van Germanwings was van Barcelona opweg naar 

Düsseldorf. Vanaf Barcelona tot de plaats waar het zou zijn neergestort, 

want dat is nog lang niet zeker of dat wel een vliegtuig van Germanwings 

was dat er in puin op de grond lag,  is 333 mijlen. Van Düsseldorf tot 

Barcelona is 611 mijlen, omgekeerd 9/11.  

De gevallen vliegtuigen kunnen door de illuminati gebruikt zijn als 

symbool van de vallende ster, zoals in het Bijbelboek Openbaringen  9:1-

3 wordt aangegeven.  De vallende ster had de sleutel van de put des 

afgronds.   

 
De electromagnetische energie werd oudtijds aangegeven door het 

slangensymbool, de serpent. Het Vaticaan is vanuit de lucht gezien een 
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dynamo, een opwekker van elektriciteit. Dat zit in de naam van het 

Vaticaan verweven, zie afbeelding.   ‘Can’ betekent zoveel als slang. 

Electra is net zo grillig als een slang, zie dat o.a. bij bliksems.  In het 

Vatican zit dan ook de ‘goddelijke’ plaatsvervanger die de  

electriciteitsgod  kan beheersen. Vandaar de verbinding van het Vaticaan 

met CERN. In Italië is er trouwens ook een klein laboratorium -Gran 

Sasso- dat met CERN in verbinding staat.  
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http://removingtheshackles.blogspot.com/2015/03/transpicuous-

news-special-report.html 
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Denk hier eens over na: Hoe beginnen de elite een rechtszaak om een 

schuldige aan te kunnen wijzen inzake het neerhalen van de MH17? Door 

een MH17-tribunaal op te richten. Uit wie zal dat tribunaal bestaan? Kan 

er onafhankelijkheid bestaan in dezen?   
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https://outofthisworldx.wordpress.com/2015/03/22/world-

domination-by-stealth-shiva-cern-saturn-khazars-zion/ 

 

http://removingtheshackles.blogspot.com/2015/03/transpicuous-

news-special-report.html 
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Figuur 1 Dit is het altaar dat voor de paus wordt klaargemaakt wanneer hij 22-25 

september 2015 Amerika bezoekt. Carpenter Carlos Hernandez Cavero (R) and Deacon 

Dave Cahoon work on the altar for Pope Francis's visit to Washington, DC,  2015 at 

Carriage Hill Cabinets in Frederick, Maryland (AFP Photo/Paul J. Richards) 
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http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=

9657:zelfs-de-zon-schijnt-te-reageren-op-

cern&catid=38:wetenschap&Itemid=51 

 

Hier is wat Bert heeft te vertellen (dank!): (zie Niburu) 

In dat vreemde wereldje van mij hebben we het regelmatig over zero 

time, oftewel 00.00. We noemen het ook wel "back to Eden". Het is een 

angstaanjagend scenario die in het verschiet ligt, een zo verschrikkelijk 

scenario dat je er eigenlijk niet aan wil denken, laat staan het ook nog 

gaan na pluizen of dit het verhaal is wat de occulte machthebbers ons wil 

vertellen. 

In de muziekwereld zien we vaak een thema terug komen waarbij onze 

wenkbrauwen gingen fronzen, het terug keren naar de tijden van het 

paradijs, oftewel het begin der tijden. Het 

wordt vaak uitgebeeld als een eiland met 

wat palmbomen, of een zeer bosrijke 

omgeving waar de personages in een clip 

plotseling terecht komen. Enkele 

voorbeelden zijn ROAR van Kate Perry, en 

LA LA song van Fergie, opening 

superbowl 2014 van Kate Perry. Uiteraard 

hebben we altijd gedacht van, ach dat krijg 

je dus nooit voor elkaar, het is gewoon een 

signaal wat ze afgeven. Konden we maar 

weer terug naar de tijden van Eden. Echter 

sinds de opwaardering van CERN hebben 

sommige mensen het zweet op hun hoofd 

staan. Is deze machine in staat om ons terug 

te werpen in tijd, back to Eden? Het angst 

aanjagende van CERN is dat hier een 

elektromagnetisch veld wordt gegenereerd die maar liefst 100.000 keer 

sterker is dan die van de aarde. 

Er is nu een persoon die kei hard bewijs zegt te hebben dat onze eigen 

zon reageert op de activiteit van CERN. Wanneer CERN wordt 

 

Figuur 2  Kate Perry, XLIX = 

49=7x7 
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ingeschakeld neemt de activiteit van de zon toe en vooral het ontstaan 

van filamenten neemt dan fors toe. Tevens blijkt dat ons 

elektromagnetisch schild om de aarde forse vervormingen vertoond als 

CERN draait. 

Als dit echt het geval is mogen we ons echt zorgen gaan maken wat deze 

machine voor potentie heeft. Een machine waar maar weinig burgers 

überhaupt het bestaan van afweten.  Het enige wat we nu nog moeten 

uitzoeken is waar is de escape route. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat 

de occulte machthebbers zich zelf elimineren. Misschien is hier het 

geheime ruimteprogramma wel voor. Even een tijdje van de aarde tot dat 

de klus is geklaard. Een idioot verhaal?! Volgens twee personen niet echt. 

De bijbel geeft aan dat in de eind tijden, tijd zelf zou ophouden te bestaan 

en zelfs Nostradamus heeft een angstaanjagende voorspelling gedaan 

over CERN.    Tot zover het verhaal van Bert en dan nu die van Simon 

Parkes die misschien een manier heeft om de dolgedraaide 

wetenschappers bij CERN te stoppen. 

 

Wat wil namelijk het geval: 

Simon Parkes uit het Engelse Whitby in het noorden van Yorkshire heeft 

al zijn leven lang contact gehad met buitenaardsen. Parkes heeft enkele 

jaren geleden nogal veel publiciteit gekregen omdat hij als 

gemeenteraadslid voor Labour er niet voor terugdeinsde om de wereld te 

laten weten over zijn buitenaardse contacten. 

 

Maar, nu weer terug naar CERN. 

Op 13 augustus 2015 schreef Parkes het volgende: 

Op 15 augustus zal er een unieke planetaire uitlijning plaatsvinden. De 

hadron collider zal op die dag ook tot een maximum worden opgevoerd. 

De bedoeling hiervan is om het menselijk contact met de bron te 

verbreken. De aarde heeft een natuurlijk bioritme dat stijgt en daalt. Net 

zoals een surfer op de oceaangolven rijdt, zo wil men de hadron collider 

laten rijden op bioritmische beweging van de aarde. Dit is geen goede 

zaak. 
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Vervolgens vraagt Parkes aan mensen wereldwijd om die bewuste dag, 

15 augustus, op klokslag 12 uur ’s middags vijf minuten lang te gaan 

zitten en eraan te denken dat de geplande acties bij CERN de verbinding 

tussen de aarde en de bron niet verloren zullen laten gaan. 

Enkele dagen later komt het bericht dat het heeft gewerkt want zo schrijft 

Parkes: 

Vandaag hebben ten minste 500 verschillende mensen in allerlei landen 

wereldwijd samengewerkt en een een opvallend resultaat bereikt. Helaas 

ging er iets mis bij CERN heel vroeg in de morgen rond een uur of drie 

toen een aantal controllers bij CERN vroeg wilden beginnen met het 

experiment. Tegen de tijd dat jullie klaar waren met je meditatie werkte 

het apparaat slechts gedeeltelijk en heeft niet op volle kracht gedraaid. 

De mensen zijn nog steeds verbonden met de bron en de balans is 

gehandhaafd. Dit is de tweede keer dat het apparaat heeft geweigerd met 

het forceren van de parameters van het multiversum. 

Is het bovenstaande misschien een manier om de waanzinnige 

wetenschappers in Geneve te stoppen? Of zullen ze erin slagen in 

september om ons allen terug te werpen naar een ver verleden? 

Of er gebeurt helemaal niets die maand, dat is natuurlijk ook nog een 

mogelijkheid. Of iets wat we niet primair opmerken als een verandering 

maar die er wel degelijk is. De uitleg van een promotiefilm van CERN 

zelf is daarbij illustratief.  

http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/neutrinos 

 

 



CERN en de Bileamprofetieën  september 2015            No.868 

 

21 

 

 
 

 

 

 
 

 

CERN en de Bileamprofetieën  september 2015            No.868 

 

22 

 

Ere zij God in de Hoge en vrede op aarde 

Zeer bijzondere Bijbelse  plaatsen zijn de vele offerhoogten. De 

Kanaänieten en de Moabieten waren gewoon hun goden te vereren op 

heilige heuvels en heilige bergen. Men meende dat de goden boven de 

aarde in de hemel woonden. Daar, boven op de hoogten had men een 

schitterend uitzicht, maar men bevond zich ook dichter bij de goden. Dat 

dacht men. Zo’n offerhoogte bestond uit:    

    Een altaar. Als je door het Palestijnse land liep zag je overal de rook 

van de brandoffers omhoog kringelen. Een markant gezicht! Het was 

daarom niet moeilijk om de offerhoogten te ontdekken. 

    Een gewijde steen (een massebe). Deze masseben vertegenwoordigden 

de Baäls, de mannelijke goden 

    Een gewijde paal (asjéra). De asjera’s of astartes (zie bij Astarte) 

vertegenwoordigden de godinnen. 

Het gaat bij de offers om het contact met de godheid of goden, dat wil 

zeggen met de onzichtbare natuurkrachten als elektriciteit. Op de heuvels 

en hoogten was de atmosferische elektriciteit meestal hoger dan in de 

laagten.  De illuminati zoeken het momenteel ook in de hoogten en in de 

diepten.  

  

Jeremia 49:16 Uw schrikkelijkheid heeft u bedrogen, en de trotsheid uws 

harten, gij, die woont in de kloven der steenrotsen, die u houdt op de 

hoogte der heuvelen! Al zoudt gij uw nest zo hoog maken als de arend, 

zo zal Ik u van daar nederstoten, spreekt JHWH. 

17 Alzo zal Edom worden tot een ontzetting; al wie voorbij haar gaat, zal 

zich ontzetten, en fluiten over al haar plagen. 

 

De moderne altaren zullen afgebroken worden. Ze doen dat zelf via hun 

eigengemaakte hightech-installaties. De kuil die zij voor ons hebben 

gegraven –CERN ligt 100 meter onder de grond- waarin de allergrootste 

machine ter wereld, ooit door mensen gebouwd, staat en op 13 september 

2015 op z’n volle kracht zal gaan draaien.  
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X en dubbel X wijst naar Horus-EXXON  

Exxon klinkt als aion, dat is tijdperk. Ook de chromosomen worden met 

een X of Y aangeduid. 
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 “  

 
 

  

Dit is een symbool voor de geit, de bokgod Bafomet bij de illuminati. Het 
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jaar 2015 is ook het jaar van de geit,   van de bokgoden der illuminati en 

vrijmetselaren. 
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http://steve8miller.hubpages.com/hub/Recording-The-Earths-Core-

Miracles-of-Plasma-Orbs 
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http://www.fivedoves.com/letters/mar2015/luisv329-2.htm 

 

 
Figuur 3 Opvallend dat Nederland grijs ingekleurd is. Wat kan dit betekenen? 
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http://removingtheshackles.blogspot.com/2015/03/transpicuous-news-

special-report.html 

Wereldheerschappij 

WORLD DOMINATION BY STEALTH  

(Shiva CERN Saturn Khazars Zion) 

. 

RISE OF THE HIDDEN KHAZAR EMPIRE AND THEIR ONE WORLD 

RELIGION 

CERN OPENING GATES OF HELL. URANTIA BOOK  AND ASTANA 

KAZAKHSTAN (zie onze brochure  over Kazachstan en Astana  no.  @@@) 

SATURN WORSHIP AND THE STAR OF MOLOCH. THE CREATION OF 

THE LAND OF ZION AND THE NEW WORLD ORDER 

 

 
 

Laatste berichten over CERN zijn, 

dat er een mogelijke vertraging is 

ontstaan door technische 

problemen, volgens Paul Collier 

van CERN. Hij hoopt het goede 

voor 2016.  
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San Francisco krijgt nogal wat aardbevingen de laatste tijd volgens 

nieuwsberichten. Wacht de val van de Hoover Dam op een wat grotere 

aardbeving, al dan wel of niet door mensen gecreëerd? 

NOAA Pacific Tsunami Warning Center 

 

CERN, Babel en tijdreizen 

In Daniel 7:25 wordt gesproken over tijden en de wet die verandert zullen 

worden, zie: 25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal 

de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te 

veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en 

tijden, en een gedeelte eens tijds. 

 

Wat is tijd? Tijd is een gegeven van de schepping in de 3D-staat waarin 

wij momenteel geplaatst zijn waarin de planeten ronddraaien. Wij nemen 

de tijd waar vanuit ons waarnemingsvermogen, en wel als lineair, 

rechtuit, een tijdslijn, waarbij een verleden is, een heden en een toekomst.  

Tijd is dus niet een of andere constructie, maar een scheppingsfeit, dat 

echter wel kan beïnvloedt worden door middel van de zwaartekracht van 

de aarde. In een ruimtestation werken elektrische klokken veel 

nauwkeuriger en beter dan op aarde. De tijdsindeling is wel door mensen 

bedacht, van uren, minuten en 

seconden.  De tijd zelf is een 

natuurgegeven. Wij leven dus in 

de lineaire tijd. De hemelse tijd 

bestaat uit duur, 

altoosdurendheid. Beide soorten 

tijd zijn over en weer 

toegankelijk. Daartoe zouden wij 

in de Hof van Eden opgevoed worden, wat door Eva/Adam mislukte. De 

goede Engelen kunnen echter wel van de ene tijd in de andere 

overstappen en weer terug.  De gevallen engelen die niet gevangen zitten 

in de abyss (put des afgronds) kunnen niet meer gebruik maken van deze 

mogelijkheid over en weer te reizen in de tijd.  In het boek Genesis lezen 

wij in hoofdstuk 6 dat gevallen engelen met de vrouwen van de mensen 
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paarden. Even later gaat men aan de slag om de zogenaamde Toren van 

Babel te bouwen, met als doel om in de hemel te komen, dat wil zeggen 

om weer gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om uit de aardse 

tijd over te stappen in de hemelse tijd, en weer terug. Lees in 

onderstaande brochures meer over de Toren van Babel, en met welke 

bedoelingen deze gebouwd werd. 

http://www.pentahof.nl/Brochures/536-sterrenpoort.pdf 

http://www.pentahof.nl/Brochures/480-Edom-CERN.pdf 

http://www.pentahof.nl/Brochures/404-atomair-pr.pdf 

 http://7thfire.biz/hollywoodyptheredbaalam.htm 

 

In het apocriefe boek Henoch staat er 

meer informatie over de gevallen engelen 

dan in de Bijbel zelf. Het ging bij de 

torenbouw van Babel om te kunnen 

tijdreizen.  
Genesis 11:4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons 

voor ons een stad bouwen, en een toren, welks 

opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet 

misschien over de ganse aarde verstrooid worden! 

5 Toen kwam JHWH neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen 

der mensen bouwden. 

6 En JHWH zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, 

en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, 

dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun 

niet afgesneden worden al wat zij bedacht 

hebben te maken? 

7 Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons 

hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de 

spraak zijns naasten niet hore. 

8 Alzo verstrooide hen JHWH van daar over 

de ganse aarde; en zij hielden op de stad te 

bouwen. 
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Hoe zou het mogelijk zijn om van de aardse tijd over te stappen in de 

hemelse? Om dat uit te leggen is er wel een beetje meer kennis der natuur 

nodig dan dat wij op de basisscholen leerden.  Met gezamenlijke krachten 

en kennis zou men het met de 

torenbouw van Babel hebben 

geklaard om de 

verbindingssleutel(s) te vinden, 

zoals blijkt uit bovenstaande 

teksten. Men wilde kennelijk 

hetzelfde bereiken wat men 

momenteel voor elkaar wil zien 

te maken, nl om dat deel der gevallen engelen die onder leiding van 

Apollyon staan te bevrijden uit hun gevangenis. Dat kan slechts via een 

sterrenpoort. De Toren van Babel én CERN zijn sterrenpoorten, 

tijdmachines om van de ene dimensie te kunnen reizen naar de andere en 

weer terug.  JHWH verstoorde het streven te Babel, aangezien de tijd 

mogelijk nog niet rijp daarvoor was. 

Momenteel zijn we een heel stuk verder 

in de tijd, meer technologisch 

ontwikkelt, waarnaar in Daniel 12:4 

wordt verwezen, de tijd van het einde 

waarin de wetenschap vermengvuldigd 

zal worden. Wat de meute techneuten in 

CERN hebben gebouwd is werkelijk 

verbluffend knap. In wezen is CERN één 

levensgrote magnetron, dus het grootste 

massavernietigingswapen.   

Men kan de aardse tijd niet stopzetten, 

maar wel eruit stappen en heen en erin 

weer reizen.  De lineaire tijd op aarde zal 

altoos door blijven lopen zolang de aarde 

en andere planeten draaien, ook tijdens 

de 1000 jaren vrede en daarna.   Door het bouwen en of experimenteren 

met sterrenpoorten is het te Babel reeds misgegaan, waardoor verwarring 
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en verstrooiing ontstond, en zal het zeer 

waarschijnlijk ook nu weer mis gaan. De chaos 

die zal ontstaan zal zo ontzettend groot en 

wereldomvattend zijn, zoals te lezen in het 

bijbelboek Openbaring, dat dié ‘tijd’ een einde 

zal nemen, Openbaring 10:6 om de chaos tot 

staan te brengen, daar er anders niets van de 

mensheid en aarde zou overblijven.  Wanneer 

CERN de abyss of afgrond zal openen om 

Apollyon eruit te laten met zijn gevolg aan 

demonen, wijst dat naar het maken van een 

zwart gat waarin zij gevangen zitten. Apollyon 

is het beest uit Openbaring 17:8-11. En in 

2Petrus 2:4 lezen wij het volgende: 4 Want indien God de engelen, die 

gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, 

overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te 

worden; 

Hebben deze gevallen engelen zichzelf opgesloten tijdens vroegere 

experimenten met sterrenpoorten? In CERN onderzoekt men de 

fundamentele natuurwetten van het universum. De naam CERN heeft een 

link met de god Cernunnos, de gehoornde god van de onderwereld.  Waar 

die abyss of put van de onderwereld precies ligt weten wij niet. Mogelijk 

ligt deze onder CERN, daar die plaats vroeger Saint Genis Pouilly heette, 

en Pouilly wijst naar Apollyon. Eén deeltjesversneller in CERN heeft 

men Alice genoemd, naar Alice in wonderland, een sprookje waarin een 

witte konijn Alice meetrok in een hol. De andere 

deeltjesdetector heet Atlas, naar de titanen uit het oude 

gouden tijdperk. De god Atlas nam de grenzen waar 

van deze titanen.  Ook in CERN neemt men de grenzen 

waar van de aardse en hemelse tijden, met als doel een 

deel der gevallen engelen te bevrijden en tijdreizen 

mogelijk te maken.  Men gebruikt er ook een zeer grote 

magneet die de naam draagt van Solar Action Telescopic ANtenna, 

waarbij de voorste letters de naam SATAN vormen.  CERN werkt samen 

Figuur 4 Het logo 

toont een poort naar 

de onderweereld 

onder een blauwe 

koningskroon (boog) 
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met Sesame in Jordanië, waar ook een ingang ligt tot de onderwereld. De 

naam Sesame wijst naar een tekst 

uit Ali Baba, nl ‘Open de 

verborgen poort”.  Dr. Bertolucci 

van CERN zei dat uit deze poort 

sommige dingen zullen 

terugkomen en andere erdoor 

zullen verdwijnen.  Men kan deze 

poort slechts 10 – 26 seonden 

openen, maar dat zal wel 

voldoende zijn om Apollyon en 

zijn meute te laten ontsnappen. 

 

De bekende auteur Dan Brown heeft een deel van zijn film ‘Angels & 

Demons’ opgenomen in CERN. Er is een afbeelding in de film waarop 

staat dat het de taak is van CERN om de engelen te bevrijden.  De 

magische kubus –zoals op de noordpool van Saturnus is te zien-  zou een 

krachtbron vormen waarmee men de wereld kan beheersen. Een tesseract 

is een kubus in een kubus, en dat is de singulariteit waarin een deel der 

gevallen engelen 

opgesloten zitten. 

De kubuskracht 

van JHWH wijst 

naar Jakob, dat is 

Jahkuboi. Een 

kubus of 

dobbelsteen heeft 

3 koppels, 1+6, 

2+5, 3+4,  

waarvan elk 

opgeteld het getal 

777 oplevert. Dat 

getal zijn we meer tegengekomen, onder andere bij de Boeings 777. De 

 

Figuur 5 Het IceCub-laboratorium op de 

Zuidpool 
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beurscrash in 2008 ontstond doordat de Dow Jones 777,7  punten zakte. 

Op 19/20 augustus 2015 zakte Dow Jones al 888 punten!    

Een voorbeeld van nog een project van de elite is het IceCub-

laboratorium op Antartica. (IceCub = kubus in ijs).  Dit is een gigantisch 

project diep onder het ijs op de Zuidpool, waar men detectoren heeft 

geplaatst om de neutrinos (dat noemt men High-energy astronomical 

messengers) te scannen die uit de kosmos komen, zien of daar 

bovenaardse boodschappen mee gemoeid zijn. Zie: 

http://www.livescience.com/51924-icecube-observatory-photos.html 

Neutrino’s vormen de kleinste bouwstenen in het heelal, die dwars door 

alle materie heengaan zonder een spoor achter te laten. In de Opera-

detector te Gran Sasso ontving men 

miljarden neutrino’s die men vanuit 

CERN ernaartoe had geschoten.  Deze 

deeltjes hebben zelfs een hogere snelheid 

dan die van het licht.  Over een afstand 

van730 km hebben neutrinos 18 meter 

voorsprong op het licht, dat is 60 

nanoseconden sneller. De neutrino’s zal 

men inzetten om Apollyon te bevrijden. 

Wanneer CERN op een mislukking 

uitloopt is men in de jaren 80 begonnen 

een nog veel grotere superversneller in Amerika te bouwen, nl  de 

Desertron. Deze wordt driemaal zo groot als CERN, nl met een omtrek 

van 87,1 km, terwijl CERN 27 km meet.  De oude Toren van Babel zou 

nog viermaal groter zijn geweest dan de Desertron. Nimrod was daarvan 

de constructeur volgens Het Boek des Oprechten, hoofdstuk 9:21-29. In 

brohure 873 zullen wij bespreken wat in het Boek des Oprechten staat 

over de Torenbouw van Babel, en de verwoesting ervan.  Helaas, wegens 

geldgebrek is men gestopt met de Destertron. Gelooft men dat men het 

met CERN alleen de grote klus zal kunnen klaren?  

 

De Alice-versneller vertegenwoordigt de tesseractkubus. Wanneer de 

illuminati hun collegas zullen hebben bevrijdt, zullen zij hen ons 
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presenteren alszijnde aliens, buitenaardsen die op een andere planeet 

wonen. Wij vragen ons af of de illuminati een groot aantal mensen nodig 

hadden om hun fysieke lichamen te gebruiken als woningen voor deze 

gevallen engelen wanneer ze 

bevrijd zijn. Demonen kunnen 

immers intrek nemen in 

menselijke lichamen, zie 

Markus 5:12. Wijst dit naar de 

zogenaamde shapeshifters die 

van gedaante kunnen 

wisselen?  Zijn daartoe een 

aantal vliegtuigen gekaapt?  

Het Vaticaan zegt dat aliens 

onze broeders zijn, die vrij zijn van de erfzonde.  De paus zegt wel dat 

hij aliens zal dopen, maar dat is toch niet nodig wanneer ze vrij zijn van 

de oorspronkelijke zonde en erfzonde? Ook dat het leven op Mars 

mogelijk is voor ons mensen. Religie blijkt een belangrijk wapen te zijn 

om de massa’s voor te bereiden op de komst van de aliens of zogenaamde 

buitenaardsen. 
https://socioecohistory.wordpress.com/2013/02/18/flashback-2008-vatican-says-aliens-

are-our-brothers-and-maybe-free-from-original-sin-life-on-mars-cannot-be-ruled-out/ 

In de dagen dat de abyss of put geopend wordt zullen de mensen 5 

maanden lang gepijnigd worden 

en de dood zoeken, maar deze 

niet kunnen vinden. CERN heeft 

met nieuwe technieken in 

samenwerking met andere 

laboratoria uitgevonden dat men 

het sterfelijkheidsgen in ons 

mensen dat op slot zit, kan 

openen.  In die tijd worden tijden 

en wet gewijzigd, maar niet de 

feestdagen van de mensen, 

omdat die feesten reeds 

 

Figuur 6 U hoeft ook niet in God te geloven 

om naar dehemel (Mars)  te gaan 
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verheidenst zijn. Het gaat ook niet om een wijziging van de 7 dagen der 

week, want dat heeft men reeds in China uitgeprobeerd en bleek een 

mislukking te zijn. Het gaat om  de natuurwet die naar eigen inzichten 

zal gewijzigd worden om o.a. de tijd te beheersen, of de natuurwetten te 

kunnen beinvloeden. Dat zal voor een korte periode nog lukken ook. 

Uiteindelijk is het alleen JHWH die de tijden en seizoenen beheerst, naar 

Daniel 2:20, 7:25.  

 

De laatste raad en of list van Bileam om 

het volk Israel stuk te maken was 

vermenging. Stuur er 

vreemde vrouwen op af 

zodat er vermenging 

van soorten ontstaan 

zal.  Ook die list gelukte 

niet destijds, aangezien de bloedlijn via de man loopt en 

niet via de vrouw. Momenteel zien we de Bileamslist voor onze ogen zich 

voltrekken, met name door al de zogeheten asielzoekers, vluchtelingen 

die uit Afrika in wankele bootjes de Middellandse zee oversteken en in 

Italië en Griekenland aan land komen. Het zijn veelal vrij jongemannen 

met behoorlijk wat geld op zak. Er komen ongeveer 2000-3000 

‘vluchtelingen’ per dag Europa binnen, dat is meer dan een miljoen per 

jaar. Evenwel  is er géén enkele bezwering effectief die tegen het echte 

Israel in het Westen is gedaan, aldus Bileam! 

 

                         
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Invasie-Europa-Dagelijks-

dringen-1000-Allahu-Akbar-schreeuwende-moslims-Hongarije-binnen 

 

 

 
 


