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Inleiding
Aan de gevallen engel Azazel wordt álle kwaad toegeschreven dat op de
aarde plaatsvindt en plaats heeft gevonden. Dat staat te lezen in het
apocriefe boek Henoch. Zie onderstaand:
Hoofdstuk 8
1 En Azazel leerde de mensen zwaarden te maken, en messen, en
schilden, en borstplaten, en deed hen de metalen van de aarde kennen en
de kunst om hen te bewerken, en armbanden en ornamenten, en het
gebruik van antimoon, en het vervraaien van de oogleden, en allerlei
soorten kostbare gesteenten, en elke 2 kleurvloeistof. En er kwam veel
goddeloosheid op, en zij gaven zich over aan verkrachtingen, en zij 3
werden tot dwaling geleid, en werden
verdorven in al hun wegen. Semjeza
onderwees
banspreuken
en
wortelinsnijdingen, Armaros het opheffen
van
banspreuken,
Barakwijal
(onderwees) astrologie, Kokabel de
constellaties, Ezekweël de kennis van de
wolken, Arakwiël de tekenen van de
aarde, Samsiël de tekenen van de zon, en
Sariël de baan van de maan. En naarmate
de mensen wegkwijnden, schreeuwden zij
het uit, en hun roep steeg op ten hemel...
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in alle generaties der 5 tijden, en Uw naam heilig en verheerlijkt en
gezegend tot in alle tijden! U heeft alle dingen gemaakt, en macht over
alle dingen heeft U; en alle dingen zijn naakt en open voor uw aangezicht,
en U ziet 6 alle dingen, en niets kan zich voor U verbergen. U ziet wat
Azazel gedaan heeft, die elke onrechtvaardigheid op aarde onderwezen
heeft en de eeuwige geheimen die (bewaard) werden in de hemel, die 7
mensen nastreefden om te leren, en Semjeza, die U autoriteit gegeven
hebt om het gezag te dragen over zijn metgezellen. 8 En zij zijn naar de
dochters van de mens op aarde gegaan, en hebben geslapen met 9 de
vrouwen, en hebben zich verontreinigd, en hen allerlei soorten zonden
geopenbaard. En de vrouwen hebben 10
reuzen gebaard, en de gehele aarde is
daarop vervuld geraakt van bloed en
onrechtvaardigheid. En zie, de zielen van
degenen die gestorven zijn roepen en
vragen om gehoor tot aan de
hemelpoorten, en hun weeklachten zijn
opgestegen, en kunnen niet ophouden
vanwege de wetteloze daden die 11 op
aarde gedaan worden. En U weet alle
dingen voordat ze gaan gebeuren, en U
ziet deze dingen en U ondergaat het, en U
zegt ons niet wat wij ten aanzien ervan
moeten doen'.

Hoofdstuk 9
1 En in die tijd keken Michaël, Uriël, Rafael, en Gabriël vanuit de hemel
neer en zagen het vele bloed dat 2 op de aarde vergoten werd. En zij
zeiden tegen elkaar: 'De aarde die zonder bewoner gemaakt is schreeuwt
het uit met de stem van hun hulpgeroep tot aan de hemelpoorten. 3 En nu
tot ulieden, gij heiligen van de hemel, de zielen van de mens doen hun
beklag, zeggende: "Breng onze zaak 4 voor de Allerhoogste"'. En zij
zeiden tot de Heer der tijden: 'Heer der heren, God der goden, Koning
der koningen, en God der tijden, de troon van Uw heerlijkheid (staat) tot

Wie deze Azazel was, zie:
Wikipedia: Azazel is een woord dat in de Hebreeuwse Bijbel wordt
gebruikt in verband met een bok die weggezonden wordt. In Leviticus
16:10 staat geschreven:
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De bok die door het lot bestemd is voor Azazel moet
levend voor de Heer blijven staan om verzoening mee
te bewerken, en daarna de woestijn in worden gestuurd,
naar Azazel.
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Geleerden zijn het oneens over wat "Azazel" oorspronkelijk betekende.
Volgens het apocriefe Eerste boek van Henoch was Azazel de leider van
de grigori, een groep van gevallen engelen die met sterfelijke vrouwen
gemeenschap had, waaruit de reuzen voortkwamen, ook bekend als de
Nephilim. Azazel was onder de grigori degene die de mensen het gebruik
van wapens en cosmetica leerde. Zijn lessen creëerden zoveel onrecht dat
God besloot alle leven op aarde te vernietigen in de zondvloed.
In de joodse traditie was Azazel volgens Ibn Ezra, Maimonides en
anderen een demon die in de wildernis huisde. Deze joodse traditie kreeg
met name in Algerije en Marokko aanhang.
Volgens onder andere de rabbijn Rashi was Azazel de naam van een klif.
In de islam was Azazel een djinn die uit de hemel gegooid werd, omdat
hij weigerde voor Adam te knielen.
In het westers occultisme wordt de
demonologie van Azazel gecultiveerd; in
onder andere de Lemegeton (de kleine
sleutels van Salomon), in Cornelius
Agrippa's boek twee van zijn Occulte
filosofie of Magie en in boek twee van De
heilige magie van Abramelin wordt
Azazel
uitvoerig
behandeld
en
omschreven als een van de vier Grote
Ridders/Prinsen/Koningen (men is het niet eens over Azazels rang) die
de kwartieren (windrichtingen) bewaken. Astrologisch wordt Azazel in
deze geschriften gekoppeld aan de planeet Saturnus.
In het traditioneel Satanisme wordt de naam Azazel veel gebruikt,
waarbij elementen van bovenstaande gebruikt worden.
In modern Hebreeuws betekent 'ga naar azazel' zoiets als 'val dood'.
Voorwerpen die naar 'azazel' zijn gegaan, zijn onherstelbaar kapot. En
tijd, geld of moeite die naar 'azazel' gingen, zijn verloren. Kortom, azazel
heeft steeds een negatieve connotatie.
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Het apocriefe Boek des Oprechten dat weliswaar tweemaal in de Bijbel
wordt genoemd, hoofdstuk 9:

Vervolgens is het volgende te lezen in het Boek des Oprechten over het
nageslacht van Kain en de bouw van de Toren van Babel.

20. Koning Nimrod regeerde met vaste hand en de gehele Aarde was in zijn
macht, en de gehele Aarde was van enerlei spraak en opvatting.
21. En al de hoogwaardigheidsbekleders van Nimrod en zijn grote mannen
beraadden zich met elkaar; Put, Mizraïm, Kus en Kanaän met hun families, en
zij zeiden tot elkaar: Laat ons voor onszelf een stad bouwen met daarin een sterke
toren welke oprijst tot in de hemel, en wij zullen onszelf daarmee beroemd
maken, zodat wij de gehele wereld zullen regeren, opdat het kwaad onzer
vijanden zal ophouden en wij met een sterke arm over hen zullen regeren, zodat
wij niet wegens hun oorlogen over de gehele Aarde zullen worden verstrooid.
22. Zij gingen allen naar de koning, en zij brachten de koning deze woorden
over, en de koning was het met hen eens in deze zaak, en hij deed aldus.
23. Al de stammen kwamen, ongeveer 600.000 mannen, en zij gingen een flink
stuk grond zoeken om de stad en de toren te bouwen, en zij zochten op de gehele
Aarde en zij vonden niets anders dan een dal in het oosten van het land Sinear,
ongeveer twee dagen lopen, en zij gingen daarheen op reis en zij woonden daar.
24. Ze begonnen stenen te maken en vuren te branden om de bouw van de stad
en de toren die zij zich voorstelden tot een goed einde te brengen.
25. De bouw van de toren was voor hen een overtreding en een zonde, en zij
begonnen haar te bouwen, en terwijl zij bouwden tegen de Heer God des hemels,
toen stelden zij zich in hun harten voor dat zij tegen Hem oorlog voerden en ten
hemel opstegen.
26. En al deze mensen en al de families verdeelden zich zelf in drie groepen. De
eerste zei: Wij willen ten hemel opstijgen en tegen Hem strijden. De tweede zei:
Wij willen ten hemel opstijgen en daar onze eigen goden plaatsen en hen dienen.
En de derde groep zei: Wij willen ten hemel opstijgen en Hem doden met boog
en speer. God kende al hun werken en al hun slechte gedachten, en Hij zag de
stad en de toren die zij bouwden.
27. Toen zij voor zichzelf een grote stad bouwde met een zeer hoge en sterke
toren maar wegens haar hoogte kwam de specie en stenen vaak niet boven bij de
bouwers aan, want zij die ermee omhoog gingen hadden een vol jaar geklommen
en dan pas bereikten zij de bouwers en gaven hen de specie en de stenen; aldus
deed men dagelijks.
28. En zie: deze stegen op en anderen daalden dagelijks af. Als er één
steen uit hun handen viel en brak zouden zij er allen om huilen. Maar als er een
man viel en stierf dan keek niemand naar hem om.
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29. JHWH kende hun gedachten, en het geschiedde dat toen zij bouwden dat zij
de pijlen naar de hemelen wierpen, en al de pijlen vielen terug op hen bedekt met
bloed, en toen zij dat zagen zeiden zij tot elkaar: Zeker, wij hebben allen gedood
die in de hemel zijn.

Oud-Egypte Osirismachine
In oud-Egypte kende men reeds de Osiris-machine, dat was een soort
LHC-deeltjesversneller. De naam van het apparaat was Ta-wer. Van het
woord Ta-wer komt mogelijk het woord toren, of in het Engels tower.
Ta-wer betekent zoveel als ‘Het oudste land’, of ‘Het grote land’.. De
Ta-wer als mystiek symbool vertegenwoordigde de verbinding tussen
Abydos in Egypte met de onderwereld, het land der doden. CERNexperts weten drommelsgoed waarmee zij bezig zijn en wat zij kunnen
bereiken met de botsingen tussen atomair kleine deeltjes. Het plan is om
op 13 september 2015, dat is nu wij dit schrijven over 12 dagen, hoger
dan 7 Tera-elektronvolt te gaan draaien, op naar 12, 13 en zelfs 17 Teraelektronvolt. Er zijn berichten dat er kleine storingen zijn, zodat de proef
mogelijk naar 2016 uitgesteld moet worden. Het is duidelijk dat CERN
gebouwd is met een uiterst
geheim doel, waarnaar wij slechts
kunnen raden. Wel is het alom
bekend dat CERN wormholes kan
openen die nodig zijn voor een
sterrenpoort. Het kan dan ook
zomaar zijn dat het zogenaamde
zoeken naar het Goddeeltje een
afleidingsmanoeuvre was. Het is
immers geen toeval dat voor het
CERN-gebouw het standbeeld van de god Shiva staat, ongeveer twee
meter hoog. Shiva is de meest gevreesde Hindoegod, de vernietiger.
Shiva doet zoals deze op het standbeeld staat een kosmische dans. Hij
zou dezelfde zijn als de Anunnaki-god Enlil of Yahweh. Wij denken met
sommigen dat CERN gebruikt gaat worden om de oude Anunnaki-goden
terug te laten komen via sterrenpoorten, zwarte gaten. Ook in de oudheid
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kende men reeds deze technieken van wormholes of spiralen. Wij zien
o.a. op oude voorwerpen dikwijls spiralen afgebeeld, wormholes. In de
natuur vinden wij ook veel spiralen terug.
De oude Anunnaki-goden en hun nazaten,
o.a. de Amelekieten, zijn er altijd op uit
geweest en nog om hun hand op de troon
van JHWH te leggen, zie Exodus 17:18.
Het is dat zij de oerkracht willen
ontrafelen hoe de materie te gebruiken in
hun voordeel, om JHWH van de troon te
stoten.
In CERN hebben de elite verschillende
oude tot zeer oude teksten tentoon gesteld waarop in oude (meest
Sanskriet) en soms onbekende talen berichten staan geschreven. Er blijkt
dan ook niets nieuws onder de zon te zijn.
Op de onderstaande websites meer te lezen en te zien over de Ta-Wer’s.
http://ufosightingshotspot.blogspot.com/2014/01/ta-wer-aka-osiris-akacern.html
Ta-Wer aka Osiris aka CERN
According to researcher William Henry, the ancient Egyptian object
named Ta-Wer aka “Osiris” device, was a stargate machine capable to
open wormholes or dimensional openings used by Seth and Osiris to
“travel across the underworld.” Is CERN the new “Osiris Ta-Wer”? A
modern stargate machine based on ancient technology?
When work at CERN's Large Hadron Collider is completed in 2015, the
collider should have twice the power and be able to help unlock more of
the universe's mysteries and to explore an entirely new realm of physics.
With the LHC power doubled, they will start looking for what they think
is out there and they hope that something will turn up that no one had
ever thought of. It is known that the secret societies are obsessed with the
raising of Osiris and maybe they already know what they are looking for
6
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and was the placement of a Shiva Statue outside the CERN Hadron
Collider a hint?
A group of Portuquese students of the Santa Cecilia Music Academy
took images of odd panels within the CERN building with ancient
writings, most of them in Sanskrit language.
Is there some occult ritual being carried within the LHC facility and is
Shiva the one they are attempting to bring to Earth? Humankind's
fascination with time travel dates back thousands of years. The
Mahabharata, from Hindu
mythology, is the first,
dating between 700 BCE to
300 CE.
Is time travel a reality?
According to Stephen
Hawking: “ bending spacetime
is
theoretically
possible— by exploiting
black holes, or wormholes
if they exist, or by traveling
at super speeds, based on Einstein’s theory of relativity.”
And according to Vice.com, recently, researchers from Michigan
Technological University's physics department jumped on the wagon and
decided to use the internet and searched the web through search engines,
social media, and popular websites for prescient messages that could be
evidence of time travelers.
Despite they didn't find any, it doesn't disprove time travel. They plan to
keep looking, according to the study recently published on Arxiv.
Although many people believe that time travel is science fiction, it is not,
and taking into account the obsession of the illuminati to use CERN as a
stargate machine, it may be possible in the near future, we will face God’s
miracles as seen by the ancient Hindu people when their Gods travelling
through stargate devices. (Tot zover het ciotaat)

Ta-wer-aka, zit hier het woord tabernakel in? Dat is een tent voor een
speciaal apparaat, een Arc, vlambooginstallatie.
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Het Vaticaan en technologie
Op mount Graham in Arizona staat de LUCIFER-telescoop van het
VATT. VATT = Vatican Advanced Technology Telescope. Vraag is wat
een kerk, een religie met zo’n telescoop moet doen? Deze telescoop
behoort tot de beste van de wereld, en staat op de beste plek ervoor op
aarde waar de hemelcondities het gunstigst zijn. Waarom moet het
Vaticaan juist op die plek de hemel afzoeken naar ?????? Die plaats in
Arizona was voor de oorspronkelijke Amerikanen een poort (stargate)
tussen hemel en aarde. De wetenschappers komen steeds verder. In
Spanje heeft een groep onderzoekers een soort wormhole geproduceerd
dat een magnetisch veld van het ene punt in de ruimte naar het andere
punt laat transporteren. Het pad waardoor dat gebeurt blijft onzichtbaar.
Voor zwarte gaten hoeven wij volgens de bekende geleerde Stephen
Hawking niet bang te zijn dat er geen weg
terug meer zou zijn. Die weg terug is er
volgens hem wel. Zwarte gaten zullen
geen eeuwige gevangenis zijn zoals men
eerder dacht. De aantrekkingskracht van
een zwart gat is zo groot dat niet wat erin
getrokken wordt er ooit nog uit terug zou
kunnen.
Daar
zijn
de
meeste
wetenschappers het over eens. Een zwart
gat is een soort kosmisch vacuüm. In het
centrum van onze Galaxie zou het
grootste zwarte gat zich bevinden, dat
miljoen malen groter zou zijn dan de zon.
Wanneer de poorten zich openen, noemde men dit in oude tijden het
‘alchemisch huwelijk’ tussen hemel en hel, of te wel de ‘Gouden
Dageraad’. Daarnaar is ook een magische orde opgericht, zie het logo.
De gouden zon in het midden van de verdwijnende driehoek. Het water
van de afgrond zit in de komende of rijzende driehoek.
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ruimte plaatsvond, en ook wat ons te wachten staat de komende 5 tot 10
jaren. Martin verwachtte een speciaal teken in de lucht in het Noorden.
Betrof dit de zogenaamde ‘Noorse Spiraal”? De buitenaardsen waarover
het Vaticaan spreekt zouden moreel veel hoger staan dan wij. Er bestaan
volgens het Vaticaan meerdere bewoonde planeten of werelden. Kunnen
ze met hun super-telescoop soms op die andere planeten kijken?
Het Vaticaan buigt zich reeds jaren over de vraag wat voor impact de
komst van buitenaardsen op onze samenleving zal hebben. Men zoekt
naar de Planet X / Nibiru, die om de 3600 jaar ons zonnestelsel in
tegengestelde richting binnen komt stormen. Zitten er buitenaardsen op
deze planeet? In het boek Job staat hoe JHWH de woonplaatsen der
gevallen engelen verwoestte, 26:11-13. Wat zal de paus over enige
weken in Amerika over buitenaardsen vertellen? Dat de Blue Avians
onze verlossers zijn?
Vaticaan LUCIFER
Lucifer staat voor Large Binocular Telescope Near-Infrared Utility with
Camera and Integral Filed unit for Extragalactic Research. Deze
telescoop staat in Arizona zoals wij eerder schreven. De gids die er een
delegatie rondleidde is een topastronoom van het Vaticaan. De
man sprak heel open over de vele
Ufowaarnemingen d.m.v. deze
telescoop. Hij sprak over
vergevorderde
buitenaardse
soorten, en dat wij binnenkort
zullen zien en horen hoe deze
aliëns onze verlossers zijn. Hij
verwees naar Psalm 89 en Job
38:17. Ziet het Vaticaan Jezus als een sterrenkind, afkomstig van een
andere planeet? En werd Maria bevrucht door een buitenaards wezen?
Volgens de top van het Vaticaan zijn buitenaardsen reeds lange tijd bezig
met ons mensen. Met wat? In 1997 werd aan Maleachi Martin van het
Vaticaan gevraagd vlak voor zijn dood, naar wat er volgens hem in de

CERN - joodse legende
Kain wist van zijn bloedschuld die op hem ruste dat dit tot zijn7e geslacht
zou voortduren. Hij vreesde voor de ondergang van zijn
zaadlijn/geslacht. Vandaar dat hij trachtte om zijn naam onsterfelijk te
maken door het bouwen van een stad, een monument. De eerste stad die
hij bouwde noemde hij naar zijn zoon Henoch. Hij bouwde in totaal zes
steden, wat godonterend was, aangezien
hij er een muur omheen bouwde zodat
zijn geslacht erin opgesloten zat,
afgezonderd van de wereld. De god
Saturnus (Chronos = tijd) zou ook op een
eiland met kettingen zijn vastgezet.
Saturnus offerde zijn eigen kinderen,
opdat ze hem niet de baas zouden worden.
Ook wij zitten opgesloten in de tijd-cirkel
als op een eiland. Via CERN tracht men
de gevangenispoort van de tijd te openen,
om te kunnen reizen in de tijd, vooruit en ook achteruit. En men kan
erdoor overstappen in de hemelse tijd.
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Chemtrails, DNA en nanotechnologie
Nanotechnologie is volgens Wikipedia:
Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk maakt te werken met deeltjes
in de grootte-orde van nanometers (afkorting nm, een miljardste van een meter).
Dit is een schaal van grootte die net boven die van atomen (0,060 nm tot
0,275 nm) en eenvoudige moleculen ligt. Een criterium is dat een structuur in op
zijn minst één dimensie
minder
dan
100
nanometer groot is.
Veelgebruikte
toepassingen
van
nanotechnologie zijn
de emulsie van kleine
deeltjes ('nanodeeltjes')
titaniumoxide in verfen
vernissoorten,
deeltjes
in
zonnebrandcreme,
cosmetica, koolstof in
geckotape
(sterk
plakband,
principe
bewezen,
in
ontwikkeling)[1][2],
zilver
in
voedselverpakking,
kleding,
verband,
desinfectiemiddelen en
huishoudapparatuur en cerium als katalysator bij verbranding.
De grote opslagcapaciteit van computergeheugens is tevens een toepassing van
nanotechnologie. Een probleem van nanotechnologie is de onbekende giftigheid
van de nieuwe producten.
Het woord nano komt van het Griekse νανος (nanos), ‘dwerg’.
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Volgens de Duitse journalist en
wetenschapper Harold Katz is in
Europa iedereen geïnfecteerd met
nanotechnologie via chemtrails. Via
de chemtrails nestelen zich in levend
weefsel van mensen, dieren en planten
de Nano kristallen die men hoog in de
lucht sproeit via speciaal daarvoor
ingerichte vliegtuigen. Deze Nano
kristallen zorgen ervoor dat ons DNA
een soort zender/ontvanger functies
krijgt. De Nano deeltjes op of in ons

kunnen van buitenaf
o.a.
via
HAARP
gestuurd worden. De
elite is er via het
sproeien
van
chemische stoffen hoog
in de lucht erin
geslaagd om daarmee
de mensheid tot een
slaaf/robot
te
programmeren, zonder
gebruik te maken van
geweld. Men kan hele
bevolkingen tegelijk
bewerken door hun
genen aan of uit te zetten. De NASA bevestigt dit. U kunt op de volgende
website er meer over lezen:
http://www.beyondthematrix.nl/2015/08/29/black-goo-chemtrailsnanotechnologie-meer-details/
Wil men met deze nanotechnologie de mensheid decimeren, zoals
aangegeven op de Georgian Guidstones?
12
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Er zijn reeds Nano medicijnen, zie:
http://adfo.inspirell.nl/beschouwingen/nanogeneeskunde/47-nanomedicijnen
De Ark, Osiris en Sterrenpoorten
Er zijn afbeeldingen te zien van de Ark des Verbonds op een 12e eeuwse
Engelse bijbel waarop men David ziet
dansen voor de Ark toen deze naar
Jeruzalem werd gebracht. Op de
afbeelding staat rechts naast de Ark een
soort pilaar, en links ervan een
gevleugelde slang. Deze pilaar en slang
wijzen naar de Boom der Kennis. In de
Bijbel is er nergens iets dat wijst naar een
pilaar of slang naast de Ark. Verder is er
Figuur 1 een condensator
op de Winchester-bijbel een afbeelding te
zien van JHWH, waar JHWH lijkt op een
gevleugelde slang. Beeldde men daarmee
het fenomeen elektra uit?
In Sumer is de god EA afgebeeld als een
bebaarde man/slang naast een pilaar. Dit
lijkt wel op de god Thoth en zijn pilaar, die
weer gelijkenis vertoont met de pilaar van
Osiris. Deze god gaf de geheimen van de
sterren door aan een priester. Naast de
Ark van Osiris staan zelfs 2 pilaren, wat
men djed’s noemt. Deze Ark is van
hetzelfde principe als de Ark van Mozes. De Ark produceerde ‘manna’,
het hemelse brood. Bovenop
het deksel (kapporeth) van de
Ark van Osiris werd de
vredespilaar of djed geplaatst,
en op de bovenzijde van de
djed waren twee blauwe
13
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saffierstenen tabletten bevestigd. Deze stenen zijn vibraties, dus tonen of
frequenties, die de krachtbron vormden van de Ark(en). De Ark(en)
waren multifunctionele apparaten waarmee men o.a. gezond makende
tonen kon produceren. Er stonden ook twee cherubs op het deksel van de
Ark(en). Momenteel heeft men te CERN materie of vloeistof/olie
aangemaakt uit (na) niets.
De Ark(en) werden in Egypte vergeleken met zeilboten. Dit wijst erop
dat de Ark(en)
ook sterrenpoort-apparaten waren. De Ark(en)
produceerden niet alleen manna, maar ook een soort olie, dat men de
‘Christos-olie’ noemde of sterrenolie en ook wel ‘blauwe appels’ werd
genoemd. In 1Koningen 11:5 staat dat koning Salomo de godin Asherah
aanbad. Asherah wijst naar een speciale soort olie die in een albastenfles
werd geproduceerd bij of op de Ark(en). De Ark(en) waren van
acaciahout gemaakt en met goud overtrokken. In wezen wijst dit naar een
grote condensator waarmee men
elektrische ladingen opslaat. Het Latijnse
condensare betekent ‘samenpersen’. De
Arken werden wel ‘hemelladder’, of
‘ruggengraat van Osiris’ en ‘Pilaar van
Meru’ genoemd. De Essenen noemden
de olie die door de Arken werd
geproduceerd
‘genade-olie’,
en
daarvandaan is waarschijnlijk de
vertaling van de naam van het deksel van
de Ark ‘kapporeth’ vertaald door
‘verzoendeksel’. Dat is onjuist aangezien
het deksel zelf niets verzoende. De
genade-olie was een substantie wat naar
wordt gedacht dat het door de engel die de
poort van de Hof van Eden bewaakte
werd bewaard. De sleutels tot de Boom des Levens zouden hebben
bestaan uit ringen die vibreerden. Hebben de ringen van de Olympische
Spelen hetzelfde doel? De djed of pilaar werd tussen de cherubs
14
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geplaatst. Mozes moest een vurige slang maken en op de pilaar plaatsen,
de Nehustan, en ieder die gebeten was en er naar keek werd gezond.
Adam zou de ringen hebben doorgegeven aan zijn nageslacht tot Jozef
toe, waar men het rekende tot de schatten van
Egypte. Mozes zou ze weer ontvangen of
genomen hebben. Wijst de Fisherring van de
paus hiernaartoe? De Nehustan of koperen
slang zien we ook in andere culturen, o.a. in
Assyrie. Door een soldaat van Napoleon
werd in 1798 in Egypte de kerymaion (steen
van het licht) gevonden. Op dit tablet staan
twee serpenten afgebeeld met in hun koppen de afbeeldingen van
mensenhoofden. De Tempeliers hadden veel schatten uit Egypte naar
Frankrijk gebracht, waar
men Parijs de ‘stad van het
licht’ noemde, en men er
zelfs zonnekoningen bezat.
Egypte was dan het oude
land met de zonnelichtsteden o.a. On of
Heliopolis, maar nu zou dat
verplaatst
zijn
naar
Frankrijk. De god EA is de
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afscheidde, wat men MR noemde. De Meropes zijn de latere Ophieten
die uit serpents zijn voortgekomen, het zogenaamde slangenzaad uit
Genesis 3:15. Rome beweert dat
MR zoveel betekent als Maria
Redemptrix. Op afbeeldingen van
een kerkraam van St. Denis in
Parijs staat de pilaar als crucifix
op een ark met vier wielen.
Wanneer de Ark en de pilaar op
een menselijk lichaam worden
gelegd corresponderen ze met ons
chakrasysteem. Duidelijk is dat op
de afbeeldingen van de Ark des
Verbond en de beschrijving ervan
in de Bijbel de pilaar ontbreekt,
wat blijkbaar wél een benodigd hulpstuk was bij de Ark. De tabletten op
de pilaar komen overeen met de zonneplexus in ons hoofd. Deze regio
wordt als een wiel of draaiende vortex weergegeven. Het woord wereld
komt van whirl, wiel, een draaiing. De pilaar is dus het ontbrekende deel
van de Ark des Verbonds, zoals ook wij het deel missen in ons hoofd ter
verlichting, namelijk ons derde oog, de pijnappelklier. De pilaar werd in
oud Egypte Djed genoemd.

vulgar of Romeinse god Vulcan, een merman, een
halfman-half vis, een merovee, waarvan de
Europese vorstenhuizen zeggen af te stammen. Op
een afbeelding staan priesters van EA bij de ‘pilaar
van het licht’. Deze pilaar werd door de Katharen
’amor’ of liefde genoemd. Amor komt van MR of
Meru, de murovingers. Meru is de centrale pilaar
van Atlantis.
Atlantis zou uit ringen hebben
bestaan waarin het midden deze pilaar stond. De bevolking van Atlantis
werd door de Grieken Meropes genoemd, naar de olie die de pilaar

De Djed
Wij weten niet exact wat de djed voor een instrument was. Het werd wel
de ‘ruggengraat van Osiris’ genoemd. De oprichting van de djed wijst
naar de opstanding van Osiris. De ziel van Osiris zou geïncarneerd zijn
tot een ram, die geassocieerd
wordt met de bok van Mendes,
alias Bafomet. De djed kan tevens
een meetinstrument zijn om in het
zonnestelsel de tijd en kalender op
te meten. Diverse tekeningen
wijzen daarnaartoe. De Tempel
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van Sobek ligt exact in lijn met de galactische krokodil. In het midden
van Atlantis stond ook een pilaar of
antenne, zeg maar een soort djed.
Rond de pilaar waren ringen
gemaakt. De bewoners van Atlantis
waren o.a. de Meropes, de
Merovingers, of meru-ringers. De
ringen van Atlantis wijzen naar
vibraties. Een steen die wij in het
water gooien laat ook soortgelijke
ringen zien. De ringen wijzen
onmiskenbaar
naar
vortexen,
sterrenpoorten. Atlantis vormde het
domein van de “goden”, die over de
gewone mensen heersten en hen eruit wierpen. Datzelfde wil de elite –
die nazaten zijn van deze goden- momenteel ook doen. Plato beschrijft
Atlantis en ook de aarde, die hij zag als een voetbal die uit 12 vijfhoeken
bestaat, de dodecaëder. Meru is de wereldberg, ook wel uurglas om de
tijd te meten. De Anunnaki-goden van
Atlantis kenden het 8-spakige wiel der
waarheid, dat is een sterrenpoort, met als
symbool de 8-puntster. Het getal 8 als
vorm vinden wij veelvuldig terug
momenteel o.a. in CERN de Atlas
deeltjesversneller. Het getal 8 wijst op
het oneindige, de lemniscaat. Enkele zeer oude Meru-tekeningen wijzen
naar een deeltjesversneller. Ook de Sumeriërs zagen de sterrenpoorten
der goden als een 8-hoek. Oude afbeeldingen van Atlantis tonen een
soort cyclotron. Een cyclotron is nodig om een atoombom te kunnen
maken. Meru zou de zetel zijn van alle kosmische krachten, de as
waarmee de aarde met het universum verbonden is. De Meru-pilaar van
de Anunnaki’s fungeerde ook als een silo waarin hun ruimteschepen
opgesteld stonden. Van deze Anunnaki’s en hun nageslacht als kwade

zaadlijn komen alle ongerechtigheden af die momenteel de mensheid
kwellen.
Zie wat het Boek Wijsheid erover
meedeelt, hoofdstuk 14:
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23 Want zij, of zij hun offeranden waarin zij
hun kinderen doden,
òf
verborgen
godsdiensten, òf razende brasserijen naar
andere wetten plegen.
24 Zo bewaren zij toch voorts niet meer, noch
leven noch echtstaat rein; maar òf de een
brengt de ander om door list, òf doet hem smart
aan door overspel.
25 Maar het is al onder elkander vermengd, bloed en moord, dieverij en bedrog,
verderving, ontrouw, beroerte, meinedigheid, onrust der vromen;
26 Vergetelheid der weldadigheid, besmetting der zielen, verwisseling van het
geslacht, ongeregeldheid van het huwelijk, overspel en dartelheid.
27 Want de dienst der afgoden, die men ook niet behoort te noemen, is het
beginsel, en de oorzaak, en het einde van alle kwaad.
28 Want verheugd zijnde, of zij razen, of zij profeteren leugens, of zij leven
onrechtvaardig, of zij zweren licht valse eden.
29 Want betrouwen hebbende op de afgoden die geen leven hebben, zo
verwachten zij niet, dat zij vals zwerende, zullen beschadigd worden.
30 Doch zij zullen om deze beide dingen rechtvaardig gestraft worden, dat zij
een kwaad gevoelen hebben van God, aanhangende de afgoden; en dat zij
onrechtvaardig met bedrog zweren, en de heiligheid verachten.
31 Want niet de kracht dergene bij welke men zweert, maar de wraak dergenen
die zondigen, komt altijd over de overtreding der onrechtvaardigen.
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One of the early particle accelerators responsible for development of
the atomic bomb. Built in 1937 by Philips of Eindhoven it currently
resides in the National Science Museum in London, England.

http://www.williamhenry.net/cityofsecrets.html
De kosmische pilaar of wereldas Mount Meru afgebeeld in Nashville
Tennessee, met een tempel van de Hemelkoningin Athena.
CERN researchers confirm existence of the Force
IARC premieres Neutrin-O's cereal
http://beforeitsnews.com/prophecy/2015/07/will-apolyon-bereleased-by-cern-this-september-2471286.html
http://electronicsandbooks.com/eab1/manual/Magazine/A/Atlantis
%20Rising%20Magazine/Atlantis%20Rising%20Magazine%20Issue%2
052%20c20050517%20%5B84%5D.pdf
19
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De Jakobsladder en wormholes
Op een ladder klimt men omhoog, tree voor tree. Wij zitten momenteel
volgens de priesteres mevr. Legarde van het IMF van het illuminatiatomaire priesterschap (zie onze brochure 404)
in het 7e tijdperk en komt er een reset om over
te gaan naar het 8e tijdperk in de maand
september. Het 7e tijdperk wijst naar de maand
september, sept = zeven. Het 8e tijdperk wijst
naar october, octa = acht. De Jakobsladder staat
op de aarde en reikt tot in het hemelse. Onze
ruggengraat is de basis van ons lichaam en is
een soort ladder. Ook de levensboom bevat de
aspecten van een ladder. De ladder van Horus in Egypte was een ladder
waarmee men naar de goden opklom.
De Djed-pilaar was ook een soort
hemelladder en staat soms onder een
hoek van 23 graden scheef, net als de
asstand van de aarde en de schuine
stand van ons hart in ons lichaam. Het
opmerkelijke van het getal 23 is, alsof
de illuminati of goden ermee spelen, dat het in de zogenaamde
vliegtuigrampen verschillende malen terugkeert en wijst naar 23
september 2015.
De Boeing 777 vlucht OZ-214 van Asiana Airlines die verongelukte op
07-07-2013 was 7 jaar oud en had 307 personen aan boord. 2+1+4=7.
De Asiana 214 met 291 passagiers en 16 bemanningsleden aan boord,
waaronder 77 Koreanen, verongelukte in Santiago Amerika.
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324 passagiers aan boord, en verdween in de Pacific Ocean nadat het in
stukken was gebroken. Het vliegtuig vertrok uit poort 23, en het toestel

dateerde uit 1994. Een zekere Jack
Shephard –een ruggengraat specialist- zat op stoel 23 en behoorde tot
de 23 overlevenden die in de afgebroken staart zaten. Het getal 42
speelt in het spel der illuminati ook een grote rol.
42 'The Rainbow Connection'
- Level 42

http://subliminalsynchrosphere.blogspot.com/2014/03/flights-of-ozmalaysia-mh370-lost.html

De Boeing 777 van de Oceanic vlucht 815 vertrok uit poort 23 en 23
passagiers overleefden in het staartgedeelte. Elke ouder geeft 23
chromosomen door aan zijn kinderen. De Oceanic vlucht 815: van
Sydney naar Los Angeles Boeing 777, september 22 2004, (22-092004) (In werkelijkheid is september de 7e maand, 22/7e = 3,14.) Met
21
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Dat schrijft New York Magazine, zij hebben het onderzoeksrapport
kunnen inkijken. MH370 is nu al anderhalf jaar vermist. Latere
berichten melden dat het vleugelstuk wél van de MH370 zou zijn.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2439705/201
5/08/30/Brokstuk-dan-toch-niet-van-MH370.dhtml

De trein ontspoorde om 9:23 pm, 238 passagiers in 1 trein.
https://www.youtube.com/watch?v=zgCyxhUSyYhttps://archangelmichael777.wordpress.com/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Speciale-adviseurBritse-oud-premier-Brown-waarschuwt-voor-totale-instortingmaatschappij
Speciale adviseur Britse oud premier
Brown waarschuwt voor totale
instorting maatschappij Xander 29-082015 13:49- in Algemeen Nieuws,
Economie, Eindtijd & Profetie, EU,
Maatschappij, NWO-Complot
McBride: Komende financiële crash 20
keer zo erg als in 2008 – Reken op
wegvallen betaalmogelijkheden,
voedsel, communicatie en transport.
Het stuk vleugel dat vorige maand
gevonden is op La Réunion, is nu
Figuur 2 De Saddam tower
misschien toch niet van de vermiste
vlucht MH370. Er is een probleem met het identificatieplaatje op de
vleugel, en het onderhoud dat moest gebeurd zijn, komt niet overeen.
23

THE SADDAM TOWER
Saddam seeks to restore the lost glory of Babylon, ancient home of the
Tower of Babel, the Gate to God. In 1991, Saddam's Babel Tower was
the first Coalition target to be destroyed. Saddam rebuilt the tower. It
will likely be the first target if military action is taken against Saddam.
Compare the Saddam Tower (above) in downtown Baghdad with the
Egyptian Djed Pillar of Osiris (below).
The Saddam Tower is a communications tower. The Egyptians called
the Djed the `Tawer', the `bond between heaven and Earth'. It
resembles an antenna.
For more about why Saddam built the Saddam Tower read
SADDAM HUSSEIN, THE STAIRWAY TO HEAVEN AND THE RETURN OF
PLANET X
Aug 12, 2015 LARGE HADRON
COLLIDER EXPOSED: The stargate of
Shiva | Mission Galactic Freedom
According to researcher William
Henry, the ancient Egyptian object
named Ta-Wer aka “Osiris” device,
was a stargate machine capable to
open wormholes or dimensional
openings used by Seth and Osiris to “travel across the underworld.”
CERN Headquarter Is CERN the new “Osiris Ta-Wer”? A modern
stargate machine based on ancient technology? When work at
CERN's…Proceed to the page: http://linkis.com/MqiiO
24
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De CERN-imkers
Te CERN kan men volgens de laatste berichten nu zelf materie
aanmaken uit niets (liever ná niets), en ook de christos-olie, net zoals de
bijen honing maken. Het hoofdgebouw van CERN lijkt op een
bijenkorf, zie afbeelding. In een volgende brochure zullen wij daar meer
over meedelen.

https://www.youtube.com/watch?v=XEmj6odNNkhttps://www.youtube.com/watch?v=OXOth35_tHY
De CERN-imkers (zie de aardhommel o de afbeelding) hebben in het
hoofd, samen met andere techno-imkers als Fermilab, RHID, Sesame,
Gran Sasso, HAARP, Eiscat, etc. om het bestaande bijenvolk te laten
sterven, en met een nieuw bijenvolk (de elitairen) opnieuw te beginnen.
Dit is niet een hersenspinsel van een of andere doemdenker, maar van de
wereldberoemde geleerde Stephen Hawking, de man in de rolstoel.
Volgens hem kan CERN ons universum in een oogwenk vernietigen. In
de pop-muziekcultuur geven muzikanten aan dat 24 september 2015 de
huidige wereld eindigt. Ook de Simpsons en ander documentaires wijzen
naar datums rond 23 september. In 2Samuel 22 wordt eveneens een grote
natuurramp omschreven. Zal deze zich in grotere vorm herhalen? Zie:
25
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http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=97
24:is-23-september-2015-zomaar-eendatum&catid=37:wereld&Itemid=50
Er is een wereldwijde kosmische DNA-activatie gaande. Onze 7 chakra’s
(energiecentra’s in ons lichaam/ruggengraat) zijn grenzen of obstakels
(barricaden) om de boze geestelijke
machten buiten ons te houden, zodat ze
ons niet in bezit kunnen nemen en ons
bewustzijn benevelen. Rond de planeet
Saturnus zijn ringen aanwezig die ook als
barricaden dienen om de gevallen engelen
in hun gevangenis te houden, in de
tesseract, een kubus in een kubus, in dit
geval een zwarte kubus. Hierover meerin de volgende brochure no.875.
Onze chakra’s zijn net kleine nucleaire
versnellers die ons lichaam toestaan
geestelijke energie op tenemen. Die
chakra’s staan in verbinding met ons
DNA, waardoor de indaling van
kosmische
energie
zorgt
voor
ontwaking en hogere bewustwording.
De huidige techno-deeltjesversnellers
gaan op topsnelheid draaien en kunnen
die barricaden doorbreken voor een
moment, om de gevallen engelen uit de
abys/afgrond en uit de tesseract van
Saturnus los te laten. Ook bij de mensen op aarde worden de barricaden
doorbroken en kunnen de onreine geesten vrij binnenkomen om hun
bewustzijn te ‘verrijken’, dat is demonisch te bezetten. In het sprookje
over Alice in Wonderland moet Alice heel dun worden om in het
konijnenhol te kunnen komen. Wanneer de mensheid én de elite via
CERN, dat zich onderaards als in een konijnehol bevindt, om over te
gaan naar een hogere dimensie, zal de mensheid eerst moeten afslinken,
26
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zoals op de Georgian Guidstones staat. De ingang van een konijnenhol is
niet zo ruim, en een wormhole of sterrenpoort vormt een nauwe doorgang
waar de mensheid doorheen moet om in een andere dimensie te komen.
Dit proces werd oudtijds afgebeeld in Osiris, de god van de onderwereld,
wat wijst naar de dood van de zon op 21 december. De ruggengraat van
Osiris is het symbool voor de Nijl als ruggengraat van Egypte, als
levenverschaffende rivier. De djed is te zien als ruggengraat van Osiris.
Op 25 december verrijst de zon/Osiris uit het graf, na drie nachten en drie
dagen in het graf te hebben gelegen, dat is 72 uur. Om tijdens dat verblijf
in het graf toch te kunnen eten en drinken, diende het ritueel van de
‘opening van de mond’, en dat wijst naar het maken van een wormhole,
waarmee men te CERN en op andere plaatsen bezig is.
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Figuur 3 Het CERN-Alice konijnenhol

Psalm 91: 1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal
vernachten in de schaduw des Almachtigen. 2 Ik zal tot JHWH zeggen: Mijn
Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw! 3 Want Hij zal u
redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. 4
Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen;
Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. 5 Gij zult niet vrezen voor den schrik
des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; 6 Voor de pestilentie, die in de
donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest. 7 Aan uw
zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal
het niet genaken. 8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij
zult de vergelding der goddelozen zien. 9 Want Gij, JHWH! zijt mijn Toevlucht!
Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek; 10 U zal geen kwaad
wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen. 11 Want Hij zal Zijn engelen
van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. 12 Zij zullen u op de handen
dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. 13 Op den fellen leeuw en de
adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden. 14
Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op
een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. 15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik
zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem
uittrekken, en zal hem verheerlijken. 16 Ik zal hem met langheid der dagen
verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.
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