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Inleiding
In het Bijbelboek Hebreeën 11 staat van Abraham het volgende
geschreven in vers 10:
10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker
Kunstenaar en Bouwmeester God is.
God wordt er een Bouwmeester, een Kunstenaar of Ontwerper genoemd,
een Architect. (Een arc is een boog, dus een architect is een cirkelmaker).
Dat klopt aangezien een schepper van iets een bouwmeester genoemd
kan worden. De schepping is een wonderstuk, een bouwwerk. En een
bouwwerk heeft een fundament. In 4Ezra 15 wordt over de fundamenten
van de aarde gesproken. 4 Ezra 15 verteerd de fundamenten der aarde,
Een bouwwerk of fundament heeft een hoeksteen, een fundamentsteen,
zie Job 38, Jesaja 28 en Zacharia 10;
Jesaja 28:16 Daarom, alzo zegt JHWH: Ziet, Ik leg een grondsteen in
Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast
gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten.
De Schepper wordt in Spreuken 8 ingevoerd als een architect die een
bouwtekening maakt en met een passer een cirkel trekt, zie
Vers 16: toen Hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef;
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komen wij bij de vijfhoek, het pentagon, (als ruimtelijk lichaam de
dodecaëder). De dodecaëder waarop 12 pentagonvlakken te zien zijn,
benadert als enkelvoudige geometrisch
figuur de cirkel het dichtst.
Uit de Scheppergod komen alle
geschapen dingen voort en keren ze weer
tot Hem terug (uit Hem, door Hem en tot
Hem zijn alle dingen). In het boek
Wijsheid staat dat JHWH álle dingen
heeft geregeld, door maat, getal en gewicht. Dat is duidelijk te zien in het
alledaagse. De schepping is geen statisch iets, maar dynamisch, draaiend,
roterend. De planeten zijn grote bollen die in het luchtruim ronddraaien.
Er is iets dat hen doet draaien en in beweging houdt, nl. elektra.
Elektriciteit is onzichtbaar, wat slechts aan de manifestaties kenbaar is.
Altaar
Altaar in de Latijnse taal is altare, een soort energie-opwekking, net als
een alternator of dynamo. Altus is een hoogte, een verhoging zoals op
een tafel of een aantal opgestapelde stenen. Op een altaar worden rituele
handelingen verricht o.a. om offers te brengen. Een altaar is dus een
verhoogde offerplaats. Het christendom belijdt dat een brandofferaltaar
dient om een offer aan God te brengen waardoor verzoening tot stand
komt, en dat Jezus het volmaakte offerlam is waardoor de mensen
vergeving van zonden ontvangen. Deze betekenis heeft het altaar echter
niet, en ook niet het verhaal over Jezus lijden. Het gaat erom dat een
altaar energie opslaat en de energie omzet in helende materie o.a. manna
of olie, de christ-oil. Met de ionen-geleider te CERN, Fermilab, RHIC te
Brookhaven en andere deeltjesversnellers produceert men reeds wat men
noemt de ‘volmaakte vloeistof’, de christ-oil en donkere materie.

De cirkel is het begin van
geometrische figuren, de bol als ruimtelijk lichaam. Wanneer wij de
cirkel doorknippen en rechtbuigen ontstaat een rechte lijn. De lijn is
symbool voor de tijd, de tijdslijn, die een begin en einde heeft, de eerste
dimensie. Wanneer wij de lijn delen, en wel in drie delen en er een figuur
van maken ontstaat de driehoek als geometrisch figuur (als ruimtelijk
lichaam de tetraëder), daarna het vierkant (als ruimtelijk lichaam de
kubus), dat geeft de 3e dimensie aan. Wanneer wij nog hoger klimmen

boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek geheel
uitdelgen zal van onder den hemel.
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De Troon van JHWH
Exodus 28: 14 Toen zeide JHWH tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een
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15 En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: JHWH is mijn
Banier! 16 En hij zeide: Dewijl de hand op den troon van JHWH is, zo zal de
oorlog van JHWH tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht!
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Regenboog, Ark en Altaar
Licht is wit en wanneer dat wordt gesplitst geeft dat de 7 kleuren van de
regenboog te zien. Aleister Crowley schreef dat de Ark des Verbonds, en
de Ark van Noach verbonden waren met een altaar. De ideale vorm van
een altaar zag hij als een dubbele kubus. De verdubbeling van de kubus
was netals het vierkant-maken van de cirkel oudtijds een levensgroot
vraagstuk. Dat is het nog, want dat lukt niet. De bovenkant van het altaar
van Crowley was met 10 vierkanten voorzien. De architectuur van de
vrijmetselaarsloges is gebaseerd op deze dubbele kubus. Men ziet het als
tesseract, dat is een kubus in een kubus. De dubbele kubus is een

symbool voor de verenigde krachten van licht en duisternis,
gesymboliseerd door een witte en zwarte kubus. Het altaar van de god
Apollo was dan ook een kubus. De
vloeren in de loges zijn veelal in
vierkanten van zwart en wit uitgevoerd,
net als een dam- of schaakbord. Kain
zou begonnen zijn met een vierkante
stad te bouwen. Ook de beschrijving
van het Nieuwe Jeruzalem in het
Bijbelboek Openbaringen wijst naar
een kubus, waaromheen een muur
aanwezig is, wat wijst naar een
pentakubus of dodecaëder. Altaren die
in de Bijbel worden genoemd zijn ook vierkant of rechthoekig. Het gaat
er dus om dat er bij, in of door de altaren energie wordt opgewekt of
wordt opgeslagen. De zwarte kubus vertegenwoordigt het zwarte
koninkrijk van de Kain en Edom machten, het zogenaamde slangenzaad.
De witte kubus vertegenwoordigt het Godsrijk van Jakob/Israel, het
vrouwenzaad.
De oude alchemisten leerden dat er een
mes of zwaard gemaakt kon worden om
er de tijd en ruimte mee door te kunnen
snijden. Men noemde dat het ‘Goede
Zwaard”, net als bij koning Arthur het
excalibur-zwaard.
Alleen de verordineerde eigenaar ervan
kan het uit de kubussteen tevoorschijn
halen, want daarin zou dat zwaard
verborgen zitten. Het wijst naar de speer die de engel Michael gebruikt
om de slang te verslaan, zoals St George er de draak mee verslaat. Dit
zwaard, mes of speer (denk aan Hitler en de spear of destiny die hij zocht
waarmee Jezus zou doorstoken zijn) wijst naar elektra, waarvan het
symbool ook op een speer lijkt. Een altaar moest van onbehouwen stenen
zijn gemaakt of van aarde. Wanneer men stenen tegen elkaar aan slaat
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De gelijkenis van een dynamo met de CERN versnellers
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ontstaat vuur, zeker bij speciale vuurstenen. Een altaar of altare als
alternator is een energie-opwekker, door elektrisch vuur.
De Boom des Levens werd bewaakt door een soort vlammend zwaard dat
op z’n as ronddraaide.
Dit wijst naar elektra, dat
veelal
ook
wordt
afgebeeld als een slang,
of draak. De slang die de
zwarte
kubus
voortbrengt wijst naar
Kain,
Ezau,
de
Anunnaki’s en Nefilimmachten
en
hun
technieken die in hun
rivalenspel
zich
opmaken tegen de witte-kubus-machten. De zwarte machten der
duisternis zullen door het hemelse zwaard van JHWH/Michael in hun kop
worden geraakt, en het loodje leggen, zie
Genesis 3:15. De zwarte-machten mogen
absoluut niet met hun vingers aan de
vruchten van de Boom des Levens komen,
waarmee zij vandaag de dag druk bezig
zijn om dat te doen, o.a. via CERN en
HAARP. Bij CERN gaat het om de
grootste elektra-machine ter wereld, om
daarmee het hemelse manna en de christolie aan te kunnen maken, waarmee zij
onsterfelijkheid binnen bereik krijgen en
hun hand op de Troon van JHWH kunnen
leggen om de Schepper eraf te stoten.
CERN is het grootste moderne altaar dat
ooit gebouwd is. Een altaar als dubbele kubus of tesseract levert de 8hoek op wanneer men twee kubussen op elkaar zet en de bovenste 45
5
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graden draait. De Atlas-deeltjes versneller heeft eveneens een basis van
de 8-hoek. JHWH zal met Zijn zwaard deze moderne Leviathan en
Behemoth (Atlas en Alice) verslaan en vaneenscheiden, hun koppen
splijten om een totale vernietiging van de aarde en het universum te
voorkomen. Ooit moest de Hof van Eden worden afgesloten door
cherubims voor het slangenzaad, en tijdelijk voor het vrouwenzaad om
hun zelfvernietiging te voorkomen. CERN is op 13-09-2015 opnieuw
opgestart en zal op 23-09-2015 op volle toeren draaien. Hoe lang zal dit
goed gaan? CERN zelf geeft te kennen dat men voor september 2015
geen speciale plannen heeft. In CERN worden proeven gedaan waarmee
men niet goed weet van tevoren wat de uitkomst ervan zal zijn. Men gaat
tot het uiterste om te proberen de vruchten van de Boom des Levens te
kunnen bemachtigen. Maar
goed dat JHWH deze Boom
des Levens bewaakt.

https://illuminatitips.wordpress.com/2014/08/28/tip3-saturn/
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Bafomet staat op een afbeelding als
hermafrodiet afgebeeld met een kroon en
trekt met zijn handen de zon, maan en
sterren naar beneden met kettingen. Dit wijst naar de zogenaamde
‘kettingen van de Archons’, naar de elektromagnetische koorden
waarmee de planeten op hun plaats in hun banen blijven. (Zie Bafomet
dragging sun and moon with chains). De hemelen worden nog
opgehouden vanwege het vrouwenzaad, zoals de Griekse god Atlas de
aarde draagt op z’n nek. Wanneer echter
het slangenzaad via CERN en andere
hightech-installaties de natuurlijke e-mkrachten die de aarde en de planeten in
hun banen houden weten te verstoren,
krijgen wij een enorme chaos in het
universum, althans in ons zonnestelsel,
Figuur 1 Altaar Melchizedek
waardoor de planeten met elkaar in
botsing of bijna botsing zullen komen.
In het Bijbelboek 2Petrus wordt hierover geschreven, dat de
hemelkrachten zullen bewogen worden en zullen wankelen. Dat zal een
angstige tijd zijn, waarbij de hemel letterlijk en figuurlijk op ons zal
vallen. De hoeksteen en pilaren waarop de aarde en planeten rusten zullen
wankelen, waardoor het universum als gebouw instort. De hoekstenen
wijzen o.a. naar de natuurwetten waardoor de schepping in stand wordt
gehouden. Wanneer de zwarte machten de natuurwetten kunnen

wijzigen, zal er grote chaos ontstaan. De onderwereld –de duat waarin de
Egyptische goden verkeren naar men
denkt- is een fundering voor de aarde en
haar bewoners. Wij leven op de aardkorst
als fundament. In de aarde zit een
vloeibare ijzerkern. IJzer is magnetisch.
CERN heeft de grootste elektromagneet
gebouwd om daarmee te experimenteren
naar hartenlust. De grootste zonde is die
van Godslastering, en dat is het wat
CERN in werkelijkheid pleegt, mede dat
men voor hun hoofdgebouw een afbeelding van de god Shiva, de
vernietiger heeft staan. Zo zijn wij momenteel belandt in een eindstrijd
tussen de zwarte machten en witte machten, tussen Amalek die de hand
op de Troon van JHWH wil leggen en Michael die ervoor zal zorgen dat
zoiets niet zal gebeuren. De zwarte machten willen weten wat donkere
materie is, hoe de schepping algeheel in elkaar steekt. In een cirkel of bol
zijn alle andere zogeheten Platonische lichamen aanwezig, dus ook de
kubus als hoofdsteen. De Hoeksteen als Rosh Pinnah wijst naar de
dodecaëder. Pinnah wijst naar Pen,
penta, dat is vijf, de vijfhoek. De
kubische
funderingsteen
in
de
onderwereld wijst naar de stad van Kain
als symbool, die hij bouwde voor zijn
zoon Henoch, dat betekent ‘ingewijde’.
De hoeksteen wordt ook wel de Eben
Shetiyah genoemd met betrekking tot de
nieuwe tijd. Henoch zou gebruik hebben
gemaakt van een kubus om af te dalen naar de onderwereld waar de
gevallen engelen gevangen zaten. Daarna zou hij via deze kubus ten
hemel zijn gevaren. De kabbalisten spreken over de Metatronkubus.
De vrijmetselaren wijden altijd hoekstenen in van nieuwe gebouwen.
Apollyon en zijn gevolg zit gevangen in de abys of afgrond in een
tesseract-kubus die men wil openbreken via CERN. Kijk ook naar de
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afbeelding van Eliphas Levi die Bafomet afbeeldt zittend op een kubus.
Een afbeelding van Luca Cambiaso uit de 16e eeuw geeft God als Vader
en een Zoon te zien in de hemel, zittend op een witte kubus als zijnde de
‘voetbank Zijner voeten”.
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Kain deelt ergens mee dat het land Nod werd vertegenwoordigd door het
ageio-bord. De echte kracht ervan zou schuilen in het 2e vierkant dat zelf
36 vierkantjes bevatte. De stad Henoch had de vorm van een kubus
waarin hijzelf niet opgesloten zat. Zelf zat hij aan de oppervlakte in een
ring van 28 vierkanten van het bord. De kubus als gevangenis heeft de
architect J. Bentham genomen voor ontwerp van moderne gevangenissen
en is wereldwijd in gebruik. Dat heet Panopticon. De Griekse god
Panoptes had 1000 ogen. Kain zou het de naam ‘prisma’ hebben gegeven,
waarvan het Engelse woord prison zou zijn afgeleid, dat is gevangenis.

Het gaat om een kubus met alziende ogen, zie afbeelding, soms 7 ogen,
zoals in Zacharia staat vermeld, zie Zacharia 3:9.
De kabbalisten noemen het de kubus van Metatron, een hexagram in een
hexagram. De beschrijving van het Nieuwe Jerusalem is eveneens
kubisch, maar dan een kubus die in een dodecaëder zit. Die kubus is de
inwendige hoeksteen, de Eben Shetiyah voor de nieuwe komende wereld,
die hermetisch afgesloten is voor alle
onrechtvaardigen. De Hoeksteen wordt
ook wel Ros Pinnah, genoemd, en pinnah
wijst naar penta, dat is vijf. Het Nieuwe
Jeruzalem behoeft geen zon en maan en
er zal geen nacht zijn. Kain daarentegen
en Apollyon zitten gevangen in duisternis
en zij hebben een namaak zon nodig,
kunstmatige verlichting en hebben de zwarte kubus als hoeksteen, of de
Black Sun. Het centrum van de abys in de aarde draagt de naam ‘dis’ of
Hades, onderwereld. In de provincie Zeeland ligt het plaatsje Dishoek,
en in Zeeland zou ook een opening zijn naar de onderwereld. De
onderwereld is een spiegelbeeld van de bovenwereld. In de oude culturen
aanbad men de zon als zwarte staan, die
Elagalabus werd genoemd. De Kaäba in
Mekka is zo’n zwarte steen, en sommige
joden bidden met een zwarte kubus op
hun voorhoofd, de tefillin die rolletjes van
de Thora bevat.
Volgens Moslims ligt boven de Kaäba de
poort naar de hemel. Oudtijds dacht men
speciale boodschappen uit de hemel te kunnen ontvangen via speciale
stenen. De Urim en Thummim zouden iets dergelijks zijn geweest.
Stenen bezitten frequenties, en ook kristal heeft zend- en
ontvangeigenschappen. Die speciale stenen zouden zelfs lichtgevend en
of reflecterend zijn geweest, net als kristallen. Dat noemde men de ‘taal
van het licht’.
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Op een altaar –en daar zijn er diverse soorten van- werden aan de goden
bloedoffers gebracht. De levensenergie ervan werd opgeslagen in het
altaar zoals in een condensator. Dat werd ageio genoemd, lanter sangreal
of heilige graal, voor het koninklijke bloed.
In het boek Clock Savings van Tracy R. Twyman gaat het over het
Nieuwe Jeruzalem, Henoch de stad van Kain in het land Nod, en over het
omvallen van de pilaren des hemels in de eindtijd. Dit leidt alles tot
opening van de sterrenpoorten en het interdimensionale alchemische
huwelijk
van
hemel
en
aarde.
(Hieros
Gamos).
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Gelijktijdig als de abyss geopend wordt en Azazel, Kain en zijn gevolg
er tijdelijk uit kunnen ontsnappen, zal óók de hemel opengebroken
worden (scheuren zoals Jesaja erom bidt) en gaat de nieuwe tijd in. Het
Nieuwe Jeruzalem verschijnt als een glazen stad met een inwendige
kubus. Dit is de nieuwe Lichtstad, de witte kubus, als tegenpool van de
zwarte kubusstad van Kain, die uit de afgrond zal verschijnen, zoals deze
zich ook in de planeet Saturnus bevindt. In een ondeelbaar (atomisch0
ogenblik zullen hemel en aarde zich omwentelen, wat de illuminati ook
op hun ageio-borden aangeven. Van dit atomische moment dat men via
de CERN-LHC wil bereiken zal gebruik worden gemaakt door Apollyon
om te ontsnappen. Volgens dr. Bertolucci van CERN duurt dit moment
10 – 26 seconden, waarna zij een aanval zullen doen op de Troon van
JHWH om er de hand op te leggen. Zij willen zichzelf als Scheppergod
uitroepen. Als zij zouden kunnen zouden zij de witte hemelse kubus –het
Nieuwe Jeruzalem- kapen om naar een hogere dimensie tussen reizen,
het nieuwe octaaf (getal 8). De geboorte van de nieuwe tijd –afgebeeld
van rups naar vlinder- vindt in één atomisch moment plaats, waarover
Paulus ook spreekt in 1Korinthe 15:52.
Wanneer Apollyon en de Kain-meute zich in de witte hemelse kubus
zouden kunnen nestelen, zouden zij de apocalyptische strijd gewonnen
hebben. Alsdan zou het vrouwenzaad in de abys terecht komen.
De Wereldboom Ygdrasil
De ouden vormden zich een voorstelling
van de wereldboom. Die boom was
verbonden met de onderwereld door
middel van een poort vanaf de aarde, en
ook weer met de bovenwereld. Het lijkt
wel of er sprake is van twee bomen, nl
de grote in de benedenwereld en een
kleinere in de bovenwereld. Dat is
schijn, daar het om één en dezelfde
boom gaat. Het zijn de drie takken
waarmee zij als een Ouroboros de
11
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wereld omvatten. De zogenaamde Gouden Eeuw van Saturnus leek wel
tijdloos, een rustdag of sabbat. Dat tijdperk willen de illuminati terug
zien te krijgen, hetzij door terug te reizen in de tijd, of vooruit te reizen
naar de nieuwe tijd die JHWH voor het vrouwenzaad bereid heeft en deze
te kapen. Op de sabbat rustte de Schepper zelf ook, alsof alles dan even
tijdloos is en de tijd stil staat. Daar komen de Saturnus feesten vandaan,
saturnalia, wat later het kerstfeest werd. Sabbat betekent immers rust,
vrede/salem. Het woord salem komt van een trappenweg zoals men deze
op piramiden of ziggoerats aanlegde om te beklimmen en af te dalen. Op
de top van een piramide lag de Benben-steen, de hoeksteen.
Fulcanelli beschrijft dat er één land is op aarde waar de dood de mensen
tijdens de eindtijdchaos niet zal kunnen
bereiken. Vandaar dat veel elites zich in
dat land hebben gevestigd, een land waar
de troon des satans aanwezig is (op de
luifel boven de troon in de Ridderzaal
stonden twee jaar geleden nog
pentasterren van de god Bafomet
afgebeeld). Die elite wil overleven tijdens
het atomische keerpunt en wil dan naar de
macht grijpen over het verzamelde
overblijfsel van de twaalf stammen Israëls dat in dat land aanwezig is. De
geografische locatie van dat land wordt door de Grote Piramide volgens
de Mercatorprojectie aangegeven. In dát kleine land zal de Gouden Eeuw
opnieuw beginnen en zal er een Davids-telg gaan regeren, zoals o.a. in
Jeremia 30-33 staat aangekondigd.
In dat landje wonen nog
rechtvaardigen, zuivere Israëlieten. En er zullen er nog aan toegevoegd
worden uit andere landen waarin ze verstrooid zijn. De elite illuminati
weten welk land het is, nl het land waarin hun voorvaders zijn vertrokken
naar de Nieuwe Wereld, Novo Atlantis. Dat land is Nederland, van
waaruit de Mayflower de foundingfathers naar Amerika bracht. Dat land
is een waterland, een land dat gedeeltelijk onder de zeespiegel ligt, een
laagland dat echter omhoog zal worden geduwd tot een wereldberg, de
12
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Berg Sion. Daar worden hemel en aarde met elkaar verbonden in een
heilig huwelijk. Dat land is als de Ark van Noach, het land waar JHWH
een vurige muur rondom trekt zodat er niets in kan komen dat schade
aanbrengt. In dat land komt de
troon van David te staan, en in
het midden van dat land het
gedachtenisaltaar voor JHWH.
Alles wat met ongerechtigheid te
maken heeft zal eruit worden
gebannen. Er zal niets meer
inkomen dat verontreinigend
werkt. Dit land is de échte
regenboognatie op aarde, de door God Bestelde Plaats uit 2Samuel 10.
De illuminati weten het. Francis Bacon schreef in zijn boeken dat de
nieuwe orde van volmaaktheid aanstaande is. Paus Francis zal in New
York zo goed als zeker de Nieuwe Jezuieten Wereld Orde uitroepen. De
illustratie op zijn boek laat een schip zien dat tussen twee pilaren
doorvaart, de pilaren van Hercules, nl de Straat van Gibraltar. Op de
pilaren staat ‘Plus Ultra’ geschreven, dat betekent voortgang of doorgang
naar de overzijde. Gibraltar vormt een poort, een wormhole. Veel
illuminati dachten en denken dat Amerika de nieuwe wereld is en wordt,
het nieuwe Atlantis en vertrokken er vanuit Nederland naartoe. De elite
in Nederland regelt in wezen nu nog alle zaken voor de elite in Amerika.
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dat te voorkomen. CERN-Atlas, etc. ze verliezen de strijd tegen de engel
Michael.
In “the Broken Column’ tonen de illuminati aan dat de wereldas zal
gebroken worden, om zal vallen, wat de deur van ons universum zou
inhouden. De maagd die erbij staat huilt erom en houdt een tak in haar
hand. Men wil dat de maagd en heerschappij die zij ooit via of op
Saturnus hadden zal terugkeren na
deze ‘dood’.
Zij willen het land met de triple Astatus in bezit nemen. Zij noemen
het Abiegnus Abiagnus Abigenos, dat is de Berg van het Lam
van de Vader en de kracht van ons
ras.
Dat land is ons eigen
Nederland.

Over Nederland zal een canopy, paraplu of vurige muur worden
getrokken ter bescherming wanneer hemel
en aarde zich zullen verenigen. De rest van
de aarde zal in een chaos veranderd worden,
hetwelk reeds in de oude Grieks mythen
omschreven werd. Atlas en de titanen
verloren uiteindelijk de oorlog met de
goden van de Olympiaden. Apollyon en de
illuminati weten dat ze eens zullen
verliezen, maar ze doen hun uiterste best om

Saturnus-kubus
Op de Noordpool van Saturnus is een zeshoek te zien. Op z’n kant is dat
als kubus te zien, de zeshoek als ster van de god Remphan. Het
Saturnusvierkant telt negen cijfers, die opgeteld van alle zijden altijd het
getal 15 opleveren. Van de god Saturnus wordt gezegd dat hij zijn eigen
kinderen opeet door middel van ringen. Deze planeet is de enige planeet
met ringen om zich heen. Wanneer Saturnus te dicht bij de aarde komt
ontstaat er chaos op aarde en kost dat mensenlevens. Daarom wordt
Saturnus afgebeeld met een zeis in de hand. Het zullen de witte-machten
van het Licht zijn die ons ertegen zullen beschermen.
De symbologie in het Vaticaan berust grotendeels op die van Saturnus.
De zespuntster (Davidster) is ook een symbool van Saturnus, die de 6e
planeet is vanaf de zon. De naam Zaterdag is
naar Saturnus genoemd, als de 6e dag, wat fout
is. De zaterdag-sabbat is de 7e dag der rust. In
ons lichaam is de 6e chakra de pijnappelklier,
ons 3e oog. De zogenaamde ‘trouwringen’ zijn
een nabootsing van de ringen van Saturnus, als
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symbool dat de god van Saturnus een ring vormt die altijd aanwezig zal
blijven ter bescherming. De middelvinger wordt de saturnusvinger
genoemd, naast de ringvinger. En de verwensing met de middelvinger
opgestoken omhoogwijzend ‘Fuck You’ betekent zoveel als: moge
Saturnus je neermaaien. De oude naam voor Saturnus is El, en degenen
die door hem zijn verkoren vormen de el-ieten, de elite. Rome heette
vroeger Saturnia. In de Bijbel wordt de naam El ook genoemd, wel 2500
maal als meervoudsvorm Eloim, goden. Men dacht oudtijds dat de
lichtgod JHWH in de Ark woonde in de Tabernakel en latere Tempel. En
de Eloim wijst ook op de engelen die goden werden genoemd. Van
JHWH mocht men geen afbeeldingen maken. Het gaat om elektra wat
ook niet zichtbaar is, maar dat wel aan de manifestaties kenbaar is. Zoals
gezegd waren de arken in Egypte en Israel en de Grote Piramide
superconductors. Mozes was en ingewijde die 40 jaar aan het hof zijn
kennis heeft opgestoken van de oude geheimen, o.a. over elektra of
energie. Sommigen stellen dat Mozes de Ark des Verbonds uit Egypte
heeft meegenomen en dat deze niet in de woestijn gebouwd is. Het zou
juist om die reden zijn dat de Farao Israel achtervolgde. De oude
Egyptenaren bezaten destijds reeds de techniek van draadloze transport
van elektra, wat zij weer van de Maya’s en Sumeriers hadden afgekeken.
Tesseract
In de geometrie noemt men de tesseract (dat is een kubus in een kubus)
een achtcel, een octachoron of kubieke prisma. De verhouding van de
tesseract is dat de kubus staat tot het vierkant, en het
vierkant tot de kubus. De
kubus telt 6 vlakken en de
tesseract bevat 8 kubische
cellen. Een tesseract is
vierdimensionaal. In de moderne fysica zijn
ruimte en tijd verenigd in een
vierdiemensionaal continuüm.
Tijd is
volgens Philo het gevolg van ruimte zoals de Schepper deze geschapen
heeft. De aarde zou in een soort quarantainestaat verkeren van ruimte15
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tijd waarin wij als het ware opgesloten
zijn. Ons bewustzijn is erdoor beperkt, en
wij leven in het donker, dat is zwart. De
kleur van Saturnus is dan ook zwart, als
zwarte zon. De Kaäba Allah is volgens de
islam de kubus van God, dus zwart. Tijd
is iets dat ‘vliegt’. Vandaar dat men
uurglazen of zandlopers wel voorziet van
vleugels, of zoals men het oudtijds zag als
een gevederde slang, quetzalquotl of
Amaru – Meru. Een uurglas vormt een X,
dat is het merkteken van de zonnegod, en
vertegenwoordigt een wormhole, dat zijn
twe tegengestelde konussen. Dat noemt men
ook wel het Orion of Osiris-uurglas. In het
midden van een uurglas is het nauwste punt,
waardoorheen het zand moet lopen. Daar heeft
het zand de hoogste snelheid. Snelheid heeft
men nodig om een wormhole te kunnen maken,
en vandaar de deeltjes-versnellers in CERN en andere werkplaatsen.
Deze
deeltjesversnellers
produceren ‘exotic matter’ of
donkere materie. De Mayas
noemden het ‘sap’, ‘gezegende
materie’of ‘itz’. Dit sap kwam
volgens hen van de Boom des
Levens. De Merupilaar zoals men
die in oud-Egypte kende was een deeltjesversneller, een soort cyclotron
of centrifuge, die ook de ‘hemelse dauw’ produceerde, net als de Ark des
Verbonds. Het werden ook wel ‘blauwe appels’ (korianderzaad)
genoemd. In CERN heeft men onlangs blauwe driehoekvormige deeltjes
waargenomen, die men identificeerde alszijnde de ‘volmaakte vloeistof’.
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Mozes zag ook iets wonderlijks toen hij
de schapen weidde in de woestijn, nl een
brandende braambos waaruit God met
hem sprak. Zag Mozes allerlei deeltjes
oplichten? Wanneer in de 17 mijlen
lange ring van CERN de atomaire
deeltjes met de lichtsnelheid op elkaar
botsen komt er een enorme hoeveelheid
energie vrij in de nog kleinere deeltjes, zie afbeeldingen. De Maya’s
zeiden dat op 21-12-2012 het kosmische kruis te zien zou zijn, nl.
wanneer de zon voor de eerste maal opkomt en in conjunctie staat met
het hart van de Melkweg en het vlak van de ecliptica. Deze zeldzame
gebeurtenis noemt men het ‘kosmische kruis’, wat men symboliseerde
door middel van door middel van een wiel met 8 spaken, net als de Atlasverseneller in CERN. Als resultaat van dit Kosmische Kruis als
wormhole zou er uit de kosmis hemels ‘sap’ neerdalen (sub-atomaire
deeltjes). Zoals het Boven gaat, zo bootst men het na Beneden in CERN.
Men tracht ermee het voor ons onzienlijke zichtbaar te maken, en de
Onzienlijke op te sporen, te ontmaskeren. Wij blijken voor 5% te zien
van de schepping, en 95% zou bestaan uit
donkere materie, dat is materie die geen
licht weerkaatst of geen licht voortbrengt.
Wel zou deze donkere materie de galaxies
bij elkaar houden. Een wormhole wordt
vergeleken met een konijnenhol. In de
filmwereld werd hier reeds veel aandacht
aan besteed. Alice in CERN wijst
inderdaad naar een konijnenhol. Het gaat erom een wormhole of poort
te openen, wat men oudtijds de ‘opening van de mond van Osiris’
noemde. De mond is als een poort waardoor alle eten naar binnen gaat,
naar de binnenwereld, het hol. Uiteindelijk gaat het om tot verlichting
van het 3e oog te geraken. Het hol van Plato (Plato’s cave) wijst daar
ook op. Het 3e oog zit in onze hersenen opgeborgen en is verduisterd.
Onze thalamus lijkt op een kever. Het Cerebrum of ceros betekent kruis,

en cherubs of cherm vertegenwoordigt het verpersonificeerde
levensprincipe of de levenskracht elektra, het vuur of licht. Scelth staat
voor Scales Electrons Theory. Het gaat om electronen die de bouwstenen
vormen van de 3D-materie, waarbij er 5 volmaakte geo-vormen zijn, de
zogenaamde Platonische lichamen, waar wij in het begin van deze
brochure naar verwezen. In CERN zoekt men via deze 5 geovormen naar
antwoorden op wat zwaartekacht en
zwarte materie is. Er zijn wereldwijd een
groot aantal supercomputers geplaatst
rond de aardkorst die een ondergrondse
verbindingsgrid of lijn kunnen scheppen.
Het onderzoek gaat naar symmetrie vanaf
het eerste begin in de schepping toen er
nog geen tijd bestond. Dat noemde men de ‘gouden tijd’. Die tijd keert
spoedig terug als een nieuw begin van een nieuw tijdperk.

hierogamie (ἱερογαμία / hierogamía of θεογαμία / theogamía) (heilig huwelijk)
was in de mythologie van de Oudheid het huwelijk tussen een god en een godin,
en in het bijzonder het symbolische ritueel waarin mensen deze goden
voorstelden. Het betekende de vereniging van tegendelen. Het heilig huwelijk
was ook de naam voor een ceremonie waarin een koning uit de Oudheid zijn
macht en de vruchtbaarheid van zijn land handhaafde door gemeenschap te
hebben met de priesteres van de vruchtbaarheidsgodin.
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Zons- en Maansverduistering (eclipsen)
Tijdens een zons- en of maansverduistering gaan de zon en of de maan
voor en over elkaar heen. Er ontstaat dan in het midden een Vesica Piscus,
Mandorla (het symbool van een baarmoeder of een geopende mond).
Dan wordt het een tijdje wat donkerder op
aarde wanneer dat overdag plaatsvindt. In
werkelijkheid gaan er twee cirkels over
elkaar heen wat men oudtijds zag als een
heilig huwelijk tussen zon en maan, het
‘hieros gamos’ of de ‘sacred union’.
Uit Wikipedia: De hieros gamos (Oudgrieks: ἱερὸς γάμος / hieròs gámos) of
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Het begrip komt ook in symbolische zin voor in de alchemie, de psychologie van
Jung en het neopaganisme.
Zie ook Tempelprostitutie
De hieros gamos van de koning met een godin zou zich voltrokken hebben in
het 'heilige der heiligen' van de tempel, die doorgaans aan de Moedergodin was
gewijd. De koning verenigde zich met de Godin in de gedaante van de
opperpriesteres van de tempel. Aan het ritueel van seksuele copulatie gingen heel
wat ceremoniële handelingen vooraf. Het ritueel was een voorwaarde voor de
voortzetting van de koninklijke macht. In het oude Egypte en in andere streken
rond de Middellandse zee werd de koning in archaïsche tijden zelfs ritueel
gedood, indien hij zich niet tot de opgelegde proeve waardig betoonde.
Het gebruik van de hieros gamos bestond reeds in Mesopotamië, Anatolië en het
oude Kanaän. In het geval van het heilig huwelijk van de koning van een
Soemerische stad en de hogepriesteres van Inanna was het doel praktisch:
gewone burgers maakten gebruik van de gelegenheid om met hun wederhelften
gemeenschap te hebben, opdat hun kinderen in de winter geboren zouden
worden, wanneer er meer tijd voor hen beschikbaar was[1]. (Tot zover
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koning) plaatsheeft. Osiris sterft een gracieuze dood, maar verrijst nóg
glorieuzer als tevoren, nl als Horus (van en aan de hori-zon).
Is het puur toeval dat de Boeing 777 van Malaysian Airways MH17 met
veelal Nederlanders erin als passagiers naar men zegt werd neergehaald
in de Oekraïne, en wij het getal 17 erin zien terugkeren? Wijst het
gebeuren rond de MH17 naar een ritueel met het oog op wat in de maand
september 2015 zal plaatsvinden? En waarom moest juist
Nederland/Schiphol als startpunt dienen van de MH17?
De geopende mond wijst naar Osiris die zijn mond opent, wat tijdens een
eclips te zien is als een mandorla of Vesica Piscis, een doorgang. Ook
onze fontanel is een doorgang op onze schedel naar binnen, naar onze
hersenen, naar de pijnappelklier. (de Kever)

Het heilige huwelijk vond in oud Egypte plaats wanneer de djed-pilaar in
schuine stand van 23,5 graad in lijn stond
met de planeet Saturnus. Eenmaal in de
13.000 jaar raakt ná 17 minuten de
zonneschijf de horizon en vond het
heilige huwelijk plaats tussen Osiris en
Isis en de Galaxie. De Djed-pilaar stond
23,5 graad scheef. Tijdens dit heilige
huwelijk verrijst de zon als Osiris uit de
Duat of onderwereld waar de residentie
van de goden is. Dan vindt de vereniging
plaats met Isis als de zon aan de horizon
verrijst. Deze 17 minuten zijn de meest
heilige minuten die er zijn, althans volgens oude culturen. Het wijst naar
een huwelijk én een bevruchting (omstreeks 23 september), aangezien na
negen maanden op de zomerzonnewende de geboorte van Horus (de

Zwarte Duisternis
In het apocriefe boek “De Openbaring van Henoch”, hoofdstuk 4 wordt
gesproken over de zwarte duisternis. Zwart is het ontbreken van licht en
kleur. Zwart is dus géén kleur. In de Bijbel wordt gesproken over
‘buitenste duisternis’. Daar zal Azazel/Lucifer/RedBull of Apollyon en
zijn aanhang naartoe worden verwezen. Hun strijd is afgelopen.
14 september 2015 begon het jaar van Lucifer, het jaar van het licht.
Lucifer is de god achter Osiris, de Rode Stier. De illuminati zijn
volgelingen van Osiris en hebben in het jaar 1776 hun orden opgericht.
Zij tellen altijd 4000 jaar erbij om als begin te dienen, dat is 5776. Het
getal dat op de basisstenen van de Merovinger-piramide van het
Amerikaanse Grootzegel staat is in werkelijk dus 5776 en niet 1776. En
5776 is de exacte hoogte van de Grote Piramide in Egypte inclusief de
topsteen. Osiris komt volgens hen terug naar zijn tempel(s) (of het VNgebouw in New York moet zijn hoofd-tempel zijn) op 10 Tisrih in het
Hebreeuwse jaar 5776, dat is het Gregoriaanse jaar 2015. Van 1776 tot
2015 is 239 jaren, waarin wij de getalen 23 en 9 terugzien. Dat kan wijzen
naar 23 september 2015 de 10e dag van het Lucifer-Lichtjaar. Dat is het
jaar waarop de nieuwe Luci-new-age ingegaan is op Yom Kippoer. De
10e dag zit tussen de 9e en 11e in, dat is in Romeinse cijfers IX en XI,
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waar de derde X als 10 tusseninstaat. Dus 3 maal de X, 3x10=30, en
tweemaal de I dat is 1+1=2, dat is totaal 32, omgekeerd 23. Op die dag
opent men de sterrenpoort voor Osiris te CERN. CERN staat onder
controle van het Vaticaan/Jezuieten. Nederland en Oranje hebben daar
nauwe connecties mee, zie:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=978
1:ook-cern-volledig-onder-controle-jezuieten&catid=69:occult&Itemid=81

Is het toeval dat er een Nederlander is benoemd tot nieuwe president van
CERN, nl professor Sijbrand de Jong van de Radboud-Universiteit te
Nijmegen? De Franse minister van financiën sprak driemaal over de voor
hem nog komende 500 dagen voor de klimaat-abyss, dat is de afgrond of
zeer grote wereldwijde crisis die op aarde zal ontstaan. Wij mogen er naar
raden of dat wijst naar een korte atoomoorlog, of naar een meteoriet uit
de ruimte die de aarde zal treffen, of een catastrofie die door CERN is
veroorzaakt, Paus Francis zal op de 24e
sptember 2015 de VN-vergadering
toespreken over het klimaat. De profeet
Haggaï spreekt in hoofdstuk 2 driemaal
over de 24e dag van de 9e maand. En hij
geeft te kennen dat op die dag en tijd de
aarde en alle aardse rijken verstoord zullen
worden, waarbij aan Zerubbalel een
zegelring wordt toegekend. De ring van de
Jezuieten draagt het stempel van IXXI. Het
aantal treden van hun Jakobsladder
bedraagt 23, het getal 23 staat voor hen om
bij Sirius te komen, de Hondsster. Op 23
Figuur 2 Francis Bacon,
juli beginnen de hondsdagen. Wij mensen
varend door de
hebben als man en vrouw elk 23 paren
Herculespoort van
chromosomen. Het duurt 23 seconden
Gibraltar naar de Nieuwe
Wereld Atlantis
voordat
ons
bloed
eenmaal
rondgecirculeerd is. Kijk eens bij Enigma
23. De datum 9/11 2001 telt 9+11 = 20, pus 2+0+0+1 = 3, samen 23. 2/3e
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levert 0,666 op, en het getal 666 staat voor het koolstofatoom 6
neutronen, 6 electronen en 6 protonen.
Niet alleen de huidige paus Francis is in beeld, maar ook Francis Bacon
en zijn boek Instauratio Magna, dat betekent zoveel als Grote
Wederoprichting. Daar zal paus Francis wel over spreken, nl de
wederoprichting van het rijk van Lucifer, de Nieuwe Wereld Orde der
illuminati.

http://activistshub.com/el-%E2%9C%A1-saturn-%E2%9C%A1-occult-%E2%9C%A1cube-%E2%9C%A1-star-of-david-%E2%9C%A1-pandoras-box-%E2%9C%A1knossos-%E2%9C%A1-kabbah-%E2%9C%A1-freemasonry-%E2%9C%A1-elohim%E2%9C%A1-yhwh/

http://www.metatech.org/wp/conspiracy/september-24-2015-23cern/
Tegelijkertijd als het rijk van Lucifer wordt opgericht zal JHWH Zijn rijk
herstellen en Zerubbabel nemen tot Zijn zegelring, zoals in Haggaï 2 is
voorzegd. De sluiers zullen weggenomen worden, zowel in CERN als in
de hemelen, en ook voor Zijn volk om identiteitsbewust te worden.

Figuur 3 Wolk in Costa Rica lijkt
op een wormhole en DNA-streng
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NASA Goddard Spaceflight Center / Flickr
https://screen.yahoo.com/scientists-created-wormhole-lab-210000466.html
The Simpsons S23E09 point to September 23rd and Cern
https://www.youtube.com/watch?v=tQRNqc5H1ho
BREAKING: “CERN SHUTDOWN” – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=6IKMikjvzLs
CERN Shutdown Was Planned!
https://www.youtube.com/watch?v=FFd0YBDkCPg
Ep. 43: Concerned! – The Fall of 2015: Have A Plan And Be Prepared
https://www.youtube.com/watch?v=LRi4abkS5_o
(at the end of the video is more information on the real purpose of CERN)
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