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Inleiding
Wie het wereldnieuws overziet en bekijkt hoe de landen op deze wereld
worden geregeerd, waarin overheden en machthebbers hun burgers als
slaven behandelen, kan tot geen andere vaststelling komen dan dat deze
aarde meer op een gevangenisplaneet gelijkt dan op een Paradijs.
Bevrijding is een absolute noodzaak, en die zit eraan tekomen, en wel
zéér binnenkort. CERN gaat tussen 20 november en 13 december
aanstaande op vólle toeren draaien! Lees in deze brochure hoe dat eraan
toe zal gaan en wat wij als gevolg daarvan kunnen verwachten.
Wij weten allen dat slavernij verboden is, en dat slavenhandel illegaal is.
De wereld verkeert dan ook in een toestand die men niet anders kan
typeren dan als zijnde illegaal. Overheden en vorsten die zichzelf rechten
hebben toegekend waarop ze geen natuurlijk recht kunnen laten gelden.
Evenwel beroepen zij zich op de Gratie Gods. Met Kerstfeest wordt in de
christelijke landen het Engelenlied: “Ere zij God en Vrede op aarde”
gezongen. Intussen blijkt dat de meeste machthebbers de eer die God
toekomt aan zichzelf toebedacht hebben, en dat vrede op aarde een
gewapende vrede is om de burgers in horigheid te onderwerpen.
Wij dienen te beseffen dat agressie en geweld nooit en te nimmer vrede
kunnen brengen. Alleen via
bewustwording om een
hogere
tree
van
de
moraalladder te beklimmen
kan dat tot stand brengen.
Wel bestaat er voor
machthebbers
de
mogelijkheid om vrede te
bereiken
door
alle
tegenstanders of vijandig
gezinden uit te roeien, dus
door middel van oorlog en
een moderne heksenjacht te ontketenen. De meeste oorlogen zijn dan ook
ontstaan door een kleine groep of door een enkele machthebber die zelf
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steeds meer van anderen wilde stelen. Deze anderen werden door hem of
hen tot vijanden verklaard, en verder lieten zij hun onderdanen ten oorlog
trekken tegen hen die hun eigen vrijheden en bezittingen wilden
verdedigen. De onderdanen van deze machthebbers volgden
plichtsgetrouw de wil van hun opdrachtgevers uit. We zien dit voor ogen
in Syrië, waar wereldoorlog 3 nog enkele seconden van ons verwijderd
is, althans volgens nieuwsberichten. Het gaat in Syrië vooral om uranium,
wat daar vrij veel als grondstof aanwezig is.
Wij mensen hebben het natuurrecht om onszelf te verdedigen tegen
iedereen die geweld tegen ons gebruikt, ook al menen sommigen het
monopolie op het gebruik van geweld te hebben ontvangen bij de Gratie
Gods. Zodra alle onderdanen weigeren het bevel van hun machthebbers
op te volgen is hun macht verdwenen. Het zijn de burgers die hun eigen
macht uit handen geven, en daar gaat verandering in komen.
Zie onze brochure 866 over de Wereldwijde Ontwaking.

Echte Vrijheid
Vrijheid is een altoosdurend iets, een wet die niet door enig mens te
wijzigen is. De natuurwetten zijn en vormen het recht van de natuur. Dat
recht op vrijheid bezit elk mens vanuit de schepping. Als vrij mens van
vlees en bloed hoeven wij aan niemand iets te betalen om vrij te mogen
leven op deze aarde. Wij zijn geen slaven, geen onderdanen, maar vrije
mensen. Wij zijn geen eigendom van een staat of overheid, van heersers
of van wie dan ook. Wij zijn niet verplicht om allerlei lasten op te brengen
voor vorsten en overheden die er ruimschoots van leven en mega-fouten
maken, zoals laatst het collectief falen van de overheid betreffende de
Fyra-hogesnelheidstrein. Wij mogen niet belast worden met
belastingstelsels. Bijdragen aan een land, staat of overheid dienen geheel
vrijwillig te zijn, zoals ook de tienden in de Bijbel geheel vrijwilllig
waren, en bovendien door de Schepper zelf werden voldaan in een
surplus aan oogsten en vermeerderingen.

De Zweedse professor Volksgezondheid Hans Rosling
(67) verwerft internationaal faam met zijn heldere
YouTube-video's. Daarin maakt hij met behulp van
statistieken brandhout van allerlei foute
veronderstellingen in ons wereldbeeld. De temperatuur
van onze aarde, bevolkingstoename in moslimlanden of
het verloop van migratiestromen: we zien het helemaal
verkeerd, zo zegt hij. Terwijl we met z'n allen nooit
makkelijker toegang hadden tot allerlei cijfers, onderzoeken en
statistieken, blijken we nagenoeg geen jota te weten van hoe
de wereld nu echt in elkaar zit.

Wij allen hebben gefaald
De vraag moet gesteld worden wat de Goddelijke of natuurlijke
levenshouding van ons allen behoort
te zijn om een menswaardige
samenleving te verkrijgen? Wij
hebben reeds duizenden jaren de tijd
gehad om aan een zo natuurgetrouw
mogelijke samenleving te bouwen.
Wanneer wij het wereldnieuws
dagelijks overzien, kunnen wij tot
geen andere vaststelling komen –
ondanks alle mogelijke inspanningen
van wereldleiders en goedwillende
mensen- dat de mensheid in het
geheel zich reeds duizenden jaren
gedragen heeft als een veelvratige
rups. Voor het hoofdgebouw van
CERN in Geneve staat het

DON'T PANIC — Hans Rosling showing the facts about
Population

https://youtu.be/FACK2knC08E
Bekijk de rest van deze meneer zijn video's maar een keertje
in zijn videokanaal. Klik beneden in het scherm even op "load
more" dan zie je al zijn video's.

https://www.youtube.com/user/Gapcast/videos
3

4

Gaat CERN de gevangenispoorten der aarde openen? Deel 1

No.888

levensgrote standbeeld van de Hindoese god Shiva, de vernietiger.
Wanneer dat beeld nu als som het toonbeeld is van de duizenden jaren
opbouw der mensheid, wijst dat erop dat wij allen gefaald hebben. Ons
bouwwerk als mensheid kan geen ander
opschrift ontvangen dan: “Deze woning
is onbewoonbaar verklaard”. CERN zou
het neusje van de technologische
prestaties van de mensheid dienen te zijn,
maar het heeft de potentie en kracht in
zich om de ganse mensheid en de aarde
te vernietigen. Wij hebben gefaald, en
zoals het nu gaat kan het niet verder
gaan.
Dit
huidige
veelvratige
rupsentijdperk móet sterven om te
kunnen transformeren volgens de
natuurwetten. Op unieke wijze is dit
proces uitgebeeld in het oude Barneveldse Wapenschild, waar de rups in
de cocon een metamorfose ondergaat, om door de kosmische energie van
de zon zich te ontpoppen, te vertonen in een totaal nieuwe hoedanigheid
als vlinder. Lees de artikelen en bijdragen van Pieter Stuurman in
brochure 843 en 872. De mensheid is aan het ontwaken, in de cocon van
de rups speelt zich als in het onzichtbare een weergaloos
regeneratieproces af, om door een stervenscrisis heen toch opnieuw te
ontwaken als een geheel nieuwe schepping. De huidige wereldprocessen
stuwen het omvormingsproces voort, gewild of ongewild. Wij bevelen
bij deze de boeken van de Russiche schrijver Vladimir Megre van harte
aan, vooral zijn laatste boek “Een Nieuwe Beschaving”. En ook het boek
van Marja de Vries “Samenlevingen in Balans” verdient bijzondere
waardering en aandacht.
Vraag is hoe die komende nieuwe ‘vlinder-samenleving’ eruit zal gaan
zien? Het zal een wereld zijn zonder oorlogen, zonder geweld, zonder
het huidige geldsysteem, zonder ziekten, zonder dwang, zonder
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slavendiensten, zonder honger en dorst, kortom een totaal andere en
betere wereld, haast onvoorstelbaar.
Elk mens heeft van de Schepper unieke gaven meegekregen, en dat met
een zeker doel. Elk mens heeft het vermogen deze gaven tot ontwikkeling
te brengen om ze daarna in dienst te stellen voor het algemeen welzijn
der mensheid. Anderen –of dat nu overheden of gewone burgers zijnmogen ons in deze ontwikkelingsfase niet belemmeren. Zij dienen ons
vrij te laten en te respecteren. De meeste mensen laten het begrip
‘vooruitgang’ slaan op de economie. In werkelijkheid is vooruitgang
vooreerst niet een economische aangelegenheid, maar wijst het op onze
geestelijke en morele
ontwikkeling die wij
tijdens onze levensloop
maken. Het gaat erom
dat wij ons innerlijk
cultiveren, ons hart
reinigen, wijsheid en
levensvreugd bekomen,
etc. Het gaat in wezen om
bewustwording. Om een
goede
toekomst
te
scheppen is dringend een kwantumsprong vereist, nl van ons ego naar het
eigen zelf. Ons ego verhindert ons te zien wat ons eigenlijke levensdoel
is op aarde, aangezien ons ego een eigenbedacht illusie-bouwsel is. Wij
zijn niet ons ego. Volgens Eckhart Tolle lost de ego-illusie zich terstond
op wanneer wij in krijgen te zien dát het een illusie is. Pas dan krijgt ons
hogere zelf de mogelijkheid te ontsnappen uit de eigengemaakte
illusionaire gevangenis naar de vrijheid. Ons ego is herkenbaar aan de
zucht naar macht en controle, naar eigenbelang. Duidelijk dat de
‘beschaafde’ wereld nog niet deze kwantumsprong gemaakt heeft, gezien
het geweld, de machtsverhoudingen en wantoestanden.
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Wie zijn wij als mens in werkelijkheid?
Tijdens onze jeugd worden wij gevormd door ouders, voogden of andere
mensen. Wij zouden dat programmeren of conditioneren kunnen
noemen. In dat leerproces dat ons opgelegd wordt verliezen wij echter
wel ons kinderlijke, hetgeen ons juist zou kunnen te kennen geven wie
wij in essentie werkelijk zijn. Wij moeten -naar de woorden van Jezusweer als de kinderen worden om het Koninkrijk Gods in te kunnen gaan.
De lessen van het leven die wij met vallen en opstaan moeten leren zijn
groot en heilzaam, althans dat zouden ze moeten zijn. Die lessen bestaan
o.a. in het bewustzijn dat aan het leven een sterven gekoppeld zit om te
kunnen transformeren. Om te kunnen transformeren dienen wij wel de
volledige regie over ons eigen leven te bezitten. Vandaar dat vrijheid
vereist is. Wijzelf zijn onze eigen beste artsen, advocaten, leermeesters,
etc. In ons bewustzijn is er niemand anders in staat om ons te controleren
noch over ons de baas te spelen.
Ons bewustzijn verdient algehele bevrijding. Wij dienen ons daartoe een
staat-van-zijn eigen te maken waarin geen superioriteitsgevoel ons drijft,
waarin wij geen heersers, geweldenaars,
machthebbers, potentaten, dictators,
grootsprekers, verwaanden, arroganten,
narcisten, etc. zijn, maar zoals Jezus
leerde om nederig van hart en geest te
zijn, zachtmoedig, eenvoudig, oprecht en
liefdevol. Wij dienen een eenvoudig oog
te hebben dat ziet hoe in de natuur alles
geregeld wordt door de Schepper door
middel van maat, getal en gewicht.
Alsdan gaan wij de confrontatie aan met
degenen die nog leven in hun ego van
macht, grootsheid, waan en inbeelding.
Onze krachten zijn hemels en veel sterker dan hun aardse verdorven
krachten. Zij kunnen zich aan ons spiegelen, wat hen tot inkeer kan
brengen.
7
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De drieslag der Verlichting “Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap” gaat
ten dele op. Er zijn immers wel degelijk verschillen in de schepping
waarneembaar. Geen boomblad, geen vingerafdruk, geen bloedtype, etc.
is gelijk aan een ander. Deze verschillen dienen echter niet gezien te
worden als standsverschillen, maar als complementaire zaken die er zijn
om elkaar erdoor te verrijken.
Wij dienen onze rol in het grote levensrad te leren kennen, zodat wij ons
niet laten leiden door ons ego, maar juist streven naar een maakbare
samenleving op basis van liefde. Dus geen macht, geen dwang, geen
geweld, geen controle, geen overheersing, geen manipulaties, maar
bewustwording dat wij medescheppers zijn, met een opdracht om het
Paradijs op aarde te vestigen. In die hoedanigheid gaan wij met de natuur
en mensen samenwerken op een eenvoudige wijze in overeenstemming
met de natuurwetten. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar en voor de
natuur. Alleen op een vreedzame en liefdevolle wijze kan een
Paradijselijke toestand verwezenlijkt worden. Momenteel leven wij nog
in een gevangenis-omstandigheid, niets anders dan een moordenaarshol
voor wie het dagelijks nieuws volgt.
Het kinderlijke bewustzijn dient in ons weer terug te keren om boven
onszelf en boven oude paradigma’s uit te kunnen stijgen om het
Koninkrijk Gods binnen te kunnen gaan. Daarbij dienen wij zorg te
dragen dat onze kinderen niet hun kinderlijkheid of natuurlijke staat van
bewustzijn ontnomen wordt door het schoolonderwijs. Het onderwijs
dient volkomen in overeenstemming te worden gebracht met de
natuurwetten. Wie zijn daartoe beter in staat dan de ouders zelf?
Bewijzen zijn er dat thuisonderwijs de beste resulaten opleveren.
Bewustwording
Angst staat bewustwording in de weg. Angst werkt verlammend. De
vraag is hoe men angst kan omzetten in vertrouwen, in liefde en in
openheid? Er staan enkele video-films op internet waarin wordt uitgelegd
wat angst is, waar het vandaan komt en hoe het kan gebruikt worden in
positieve zin. Angst komt als emotie voort uit onze gedachten. Deze
8
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gedachtendenkbeelden geloven wij en gaan met ons op de loop. Op
zichzelf staat ons denken nooit stil en zijn gedachten pas schadelijk
wanneer het negtieve vormen aanneemt en wij daarin gaan geloven.
Wanneer wij zouden gaan denken of inbeelden dat we ziek zouden zijn
kunnen we inderdaad ervan ziek worden. Dat zijn suggestieve
gedachtevormen die schadelijk zijn. Wij dienen elke gedachte niet te
geloven die in ons brein opkomt. Wij kunnen onze gedachten op de
weegschaal leggen en onderzoeken met onze rede of ze op waarheid
berusten of niet. Negatieve gedachten moeten wij op een zijspoor zetten
en het wissel omgooien. Angst komt vooral uit onwetendheid voort, uit
achterdocht of verlegenheid. Angst komt ook voor doordat wij de
werkelijkheid niet onder ogen willen zien. Ons denken heeft alzo een
grote invloed op ons lichaam, namelijk hoe wij onszelf bezien en hoe wij
tegen anderen en de wereld aankijken. Wij kunnen onszelf door middel
van ons denken naar de afgrond begeven,
of ook ten hemel opklimmen. Dat laatste
is verre te verkiezen boven het eerste.
Stressvolle gedachten gaan meestal over
onvolmaaktheid, dat wij en anderen
ánders zouden moeten zijn dan we zijn.
Gedachten kunnen met ons op de loop
gaan, en ze lijken soms nog bevestigd te
worden ook dat ze op waarheid zouden
berusten. Door mensen angst aan te praten kan men hen onderdrukken,
want daardoor gaan zij negatieve gedachten produceren. Door angst slaat
men op de vlucht, net als de angst-hazen.
Zelfbeheersing en kennis van zaken is een vereiste om angst de baas te
kunnen blijven. Wanneer wij weten hoe de zwaartekracht werkt, kunnen
wij dingen ontwerpen en bouwen wat met deze kracht te maken heeft,
zoals vliegtuigen, etc. Wanneer wij weten wat wij als mens zijn en hoe
wij als vrije mens geboren worden, kunnen wij daarmee aan de slag om
alle dwang en slavernij van ons af te schudden. Dan gunnen wij anderen
ook dezelfde vrijheden. Op die wijze is een vreedzame samenleving op
9
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te bowuen. Wij dragen onze eigen verantwoordelijkheid voor wat we zijn
en wat we doen, maar ook die voor anderen hoe wij hen behandelen. De
overheden en machthebbers hebben voor zichzelf een heersende klasse
opgericht. Zij kunnen die positie slechts handhaven door de samenleving
steeds angst in te boezemen door met geweld op te treden. Dat is hun
zogenaamde ‘sterke arm’. Ook christelijke overheden gebruiken zonder
meer graag deze sterke arm om burgers onderdanig te houden.
Wat zijn christelijke levensbeginselen?
En hoe behoort een christelijke
levenswijze eruit te zien? Lees daarvoor
de Bergrede in Mattheus en Lukas. De
Bergrede is geen loze morale les, maar
geeft een leefwijze te kennen, waarin een
ieder zich kan spiegelen. Daaronder valt
ook dat een christen zijn land en volk
verdedigen moet, zoals dat vandaag de
dag zou dienen te geschieden, door de
Islamitische Invasie te stoppen, waartussen zich Isis-strijders bevinden,
zie de volgende video’s over het Kamerdebat en wat Geert Wilders
erover meedeelt en waarvoor hij als enige partij in ons land waarschuwt
!
https://www.youtube.com/watch?v=SGNCTjvKYYQ
https://www.youtube.com/watch?v=JWpRQD4Nllw
De zogenaamde Vluchtelingencrisis (Islamitische Invasie?)
Het is niet toevallig dat de illuminati-elite de vluchtelingen hebben weten
op te jagen naar Noord-West Europa, met name naar Duitsland, om er
een grote chaos te scheppen. En dat lijkt te lukken. Zie onze brochure 878
over de Vluchtelingen-crisis. Nu de illegale emigranten massaal Europa
binnenstromen en het “kalf in de put reeds verdronken is” wijst de
premier Tony Abbott van Australië erop dat Europa erdoor voor altijd
zal veranderen indien het niet direct de toestroom stopt. Hij zegt dat
10
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Westerse naties voor zichzelf op moeten komen omdat er een
catastrofische ramp zich aan het voltrekken is.
Australia's Prime Minister Tony Abbott © Edgar Su / Reuters
“No country or continent can open its borders to all comers without
fundamentally weakening itself,” Abbott warned.
To tackle the biggest migration crisis that Europe has faced since World
War II, Abbott urged Europeans to turn back the boats which smuggle
the refugees, and deny them entry at the border.
Abbott deemed the way in which the crisis is currently being handled to
be “misguided altruism” that is
leading the Union towards a
“catastrophic
error”.
He
pointed out that “too much mercy
for some necessarily undermines
justice for all”.
The former Australian PM said
that EU could learn lessons on
how to deal with illegal
immigration from his own country’s experience, which has previously
turned around boats and denied entry to those seeking safe haven.
“It will require some force, it will require massive logistics and expense;
it will gnaw at our consciences,” he said. “Yet it is the only way to prevent
a tide of humanity surging through Europe and quite possibly changing
it forever.”
“It’s now 18 months since a single illegal boat has made it to Australia.
The immigration detention centers have all-but-closed; budget costs
peaking at $4 billion a year have ended; and – best of all – there are no
more deaths at sea,” he said.
“The Australian experience proves that the only way to dissuade people
seeking to come from afar is not to let them in,” Abbott stated.
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Het laatste Nieuws over CERN
http://kevbakershow.com/cern-update-new-info1000tev/#sthash.WZWlEDFV.dpbs
Bekijk en lees ook onze brochures over CERN op onze website:
www.pentahof.nl De maximum energie die in CERN opgewekt kan
worden zou rond de 13 TeV liggen. Momenteel is echter bekend
geworden dat CERN hierover heeft gelogen. Men kan in aanstaande
november tot wel 1000 TeV gaan. Tijdens een interview met Anthony
Patch ging het o.a. over quantum-computing, synthelisch DNA, Saturnus
en de terugkeer van gevallen engelen. De ringen van Saturnus zouden
momenteel heel erg actief zijn. Niet helemaal nieuw is dat er in 2010
reeds met de deeltjesversnellers energie is opgewekt waardoor het
Human Genome-project afgemaakt kon worden. In CERN is men druk
doende met het proces om synthetisch DNA samen te stellen (Silica). Dat
betekent dat de mens in staat is om kunstmatig (synthetisch) leven te
maken door middel van computer simulaties. Het CERN programma
heeft enige vertraging opgelopen zodat er op 23-25 october geen
sterrenpoort geopend kon worden, dit terwijl de paus in Amerika was.
Wel worden de superstormen die over Mexico en de Filipijnen gingen
toegeschreven aan CERN, mogelijk in samenwerking met HAARP.
Eén van de leidinggevende onderzoekers van CERN heeft zich uitgelaten
over de maximum capaciteit van de LHC, die voorheen tot 13TeV zou
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kunnen gaan. Dat is onjuist, aangezien de échte capaciteit tot zelfs 1.000
TeV zal gaan. Zie hierna het artikel:

full indepth article from Anthony called In Silica to find out more about
the process of synthetic DNA and how it all ties in with CERN/Saturn.

MAJOR CERN NEWS – THEY LIED! POWER LEVELS TO
EXCEED 1000 TeV with Anthony Patch.

Imagine an organism designed and replicated by software. Synthetic
life? Has it been successfully performed? The synthetic aspects,
yes. Life? This is subject to personal interpretation. In silico, Latin for
“in silicon”. Performed on a computer or via computer simulation.A key
tenant of chemistry is the notion of “synthesis as proof”. The first
synthetic organism was reported to have successfully been created on
May 20, 2010.Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically
Synthesized Genome

We are joined by Anthony Patch after I was contacted by my good friend
and one of the leading researchers into CERN concerning something very
disturbing indeed. For months we have reported, as have the scientists at
CERN, that the maximum power expected to be generated is 13 TeV,
however, worryingly, we are learning that the true power will be over
1,000 TeV!
During the interview we also cover the production of strangelets,
quantum computing, synthetic DNA, return of the fallen ones, Saturn, the
super storm hitting Mexico, earthquakes & so much more. We get
Anthony to explain this massive jump in the energies, the collisions
themselves and the schedule until the end of the year and why it has been
hidden from the public. (see full supporting article for the video above
HERE)We also discuss the activity on Saturn, the planet Anthony has
pointed to all along as the location for the connection the occultists at
CERN want to establish. The rings are acting strangely right now, so what
does this mean?
We then talk about why they are determined to create a portal, and just
what awaits on the other side of that connection. This is where Anthony
takes it even further in information that he alone is daring to put out after
connecting the dots using their own journals and research, and he
introduces the idea of synthetic DNA they can create in the lab. Could
they be producing an army of clones, in preparation for the arrival of
entities outside our dimension and reality? Take a listen to this
presentation by one of the coldest cats ive come across during my time
researching these types of topics. His name is Dr Craig Venter and he is
the man responsible for mapping the human genome, ironically, with the
help of particle accelerator and synchrotron energies!You can read the

We report the design, synthesis, and assembly….. CONTINUE
HEREAnthony also talks about the consequences of these power levels
and CERN in general, including the risk of earthquakes and the
production of super storms, which is very interesting when taking into
consideration the largest ever storm in the northern hemisphere is making
landfall in Mexico at the time im writing this.We get into the Quantum
Computers and how they connect, literally, to everything we are talking
about. I have included below a presentation made by a man behind “the
machine” as we call it due to security reasons. Tony has already had one
visit from the Men-in-Black over this computer, so we must tread
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v.carefully indeed!- See more at: http://kevbakershow.com/cern-updatenew-info-1000tev/#sthash.WZWlEDFV.nan3NE92.dpuf
URGENT! CERN Lied About The MAXIMUM POWER LEVEL!!
1000+ TeV In November! This is HUGE! Anthony Patch With
URGENT CERN INFORMATION Regarding The Power Levels Set To
Be Produced In November
Kev Baker October 23, 2015 Today I was contacted by my good friend
and one of the leading researchers into CERN concerning something
very disturbing indeed. The commonly accepted maximum power
expected to be generated at CERN, and this comes from their own
Scientists, is 13 TeV, however, worryingly, we are learning that the
true power will be over 1,000 TeV!
Yes, you read that right… 1,000 TeV. Below, I have made a video report
to help explain this, and then included the work of Mr Patch in article
form. Tony Patch will be on Freaky Friday tonight over on TRUTH
FREQUENCY RADIO, 23rd Oct 2015 @ 2am UK time, 9pm EST &
6pm PST to explain these truely frightening developments.
CERN COVER UP! New Power Levels REVEALED, The
Interdimensial Army & More LHC Updates by Anthony PatchThe
Maximum Power Level for the LHC will be:
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This is the CENTER of MASS ENERGY of Lead Particles – that is
where the 1.14 PeV is coming from The LHC will power up from 13 TeV
– 1,148 TeV 13,000,000,000,000 Electron Volts = the 13 TeV
1,148,000,000,000,000 Electron Volts = the 1,148 TeV = 1.15 PeV
TERA – Trillion Peta – Quadrillion
SO WHAT DOES THIS MEAN? The actual maximum poer level the
LHC is capagle of has been hidden from the public
All of the publicity has been surrounding their having achieved 13 TeV
No
mention
of
1.15
PeV
has
ever
been
made
Protons
have
been
colliding
this
year.
Now they are swapping them out for Ions Of Lead (Pb) from NOV 20
through DEC 13
STARGATE AT CERN The stated goals of CERN are to Discover new
dimensions… to open one or more Porals to other dimenstion… to make
contact. Many Physicists have expressed their concern that this search for
other dimensions could have disastrous consequences for us all. Concern
for the production of Vacuum Bubbles enveloping not only our Earth, but
perhaps even the universe. Also, the production of Strangelets, the most
powerful explosive substance in the known universe. The fact that the
LHC will produce such a massive increase in power of 1.15 PeV, rather
than the purported maximum of 14+ TeV, should raise concern aswell.
1,145 Trillion vs 14 Trillion is a big jump!

NOTE – Tera (TeV) 10 followed by 12 zeroes – 10,000,000,000,000
Peta (PeV) 10 followed by 15 zeroes – 10,000,000,000,000

PROTONS HAVE A COLLISION ENERGY = 14TeV
LEAD ION COLLISION ENERGY = 1.15PeV The beam dynamics
and the performance limits with Lead ions are quite different from those
of Protons. This is due to the copious nuclear electomagnetic interaction
in peripheral collisions of Lead Ions. The physics of Lead ion beams is
qualitatively and quantitatively different from that of Protons. The
Interaction Point #2 for the collisions of Lead ions is within the ALICE
detector. The CMS and ATLAS detectors will play a later role in the
experiments.
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Nov. 20 – Dec. 13 : 1.15 PeV – THIS FAR EXCEEDS THE
LEVEL OF 13TeV seen thus far!

Where does this 1.15 PeV come from and what is PEV?Collisions of
Ions Of Lead (Pb) @ 1,148 TeV (1.15 PeV) The highest energy to day is
13 TeV with Protons.
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Lead ions will collide head-on, whereas Protons did so at an angle. This
contributes to the marked increase in the Centre-of-mass-Energy level.
To put it simply, that is why we see the jump from TeV to PeV. This
increase in power, having been withheld from the public at large, calls
into question…. what will be the result? Why hide it? Repeatedly, the
spokespeople for CERN admittedly have no real idea what to expect once
the LHC achieves maximum power levels. Again, just to emphasise the
point here….
WE ARE TALING ABOUT THE DIFFERENCE BETWEEN…
TRILLIONS ON ELECTRON VOLTS (ONE MILLION
MILLION) VS QUADRILLIONS (ONE THOUSAND MILLION
MILLION) Imagine this….
Circulation within the 27km long Main Ring of the LHC, not loosely
configured subatomic particles… but now what essentially are two
SOLID BEAMS OF LEAD, each rotating in opposite directions at
99.9999999991% the speed of light….
And, unlike what previously occured with Protons crossing each other’s
paths at an angle, Heavy Lead Ions, the “solid beams”, will collide headon…. Thus combing all of their Kinetic Energies at one point - See more
http://kevbakershow.com/cern-lied-new-powerat:
levels/#sthash.8zbOCfho.dpuf
Wat kan er in november 2015 gebeuren?
CERN
gaat vanaf 20 november aanstaande tot en met 13 december met loodionen aan de slag om deze regelrecht op elkaar te laten botsen.. Daarmee
wil men nieuwe dimensies ontdekken en eventueel poorten openen naar
andere dimensies. Veel fysici zijn hierover erg verontrust, aangezien deze
proefnemingen zeer ernstige en verwoestende gevolgen kunnen hebben,
niet alleen voor de aarde, maar voor het gehele universum. Men kan
enorme strangelets produceren, wat de meest explosieve substantie is die
bestaat.
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China’s nieuwste CERN-plan
China is van plan om de tot nog toe grootste deeltjesversneller ter wereld
te gaan bouwen. De LHC van China moet tweemaal groter worden dan
die van CERN en zevenmaal krachtiger. Dat belooft wat te worden!
China wil LHC overtreffen met superversneller
Geschreven op 30 oktober 2015 door JPK
Een deeltjesversneller die twee tot vier keer zo groot is als de LHC:
dat is wat China op relatief korte termijn wil gaan bouwen.
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Over vijf tot tien jaar wil China beginnen met de bouw van een nieuwe
deeltjesversneller, zo meldt de door de overheid gecontroleerde krant
China Daily. Deze “super giant particle collider” zou twee tot vier keer
zo groot in omtrek moeten worden als de LHC van CERN bij Genève,
momenteel ‘s werelds grootste deeltjesversneller. We hebben het dan
over een cirkelvormige tunnel van maar liefst 50 tot 100 kilometer lang.
De algehele Geld-Banken-crisis
De rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. Is dat waar? Ja,
ons huidige Babylonisch economische geldsysteem werkt éénzijdig in de
richting van de rijken of superrijken. De econoom Ad Broere doet dat
haarfijn uit de doeken in zijn boek dat geld uit NIETS geschapen wordt.
De vraag is hoe het komt dat het huidige
geldstelsel niet het welzijn van alle
mensen bevordert? Is er een deugdelijk
geldstelsel in te voeren dat wél aan
iedereen recht doet? En, heeft het
geldstelsel zoals dat nu functioneert
waarbij de rijken steeds rijker worden
altijd al bestaan? Er bestonden altijd al
wel geldstelsels, maar het geldstesel waarbij éénzijdig de verworven
rijkdom van de massa’s naar de enkele superrijken toestroomt is pas sinds
de 17e eeuw in werking gezet. In die tijd leenden koningen en overheden
geld tegen rente om o,.a. oorlogen te voeren of om hun luxueuze
levensstijl te kunnen voortzetten, en zij lieten daarvoor de gewone
burgers via belastingen opdraaien. De bankiers zorgden voor het geld en
inden dikwijls tevens de belastingen. De bankiers konden op die wijze
een zeer groot fortuin opbouwen. De overheden leenden bij de bankiers,
en hoe de bankiers aan hun geld kwamen werd niet naar gevraagd. De
bankiers waren slim en gaven veel meer geld uit dan er in werkelijkheid
was, geld wat geen dekking had. Op die wijze kregen zij de koningen en
overheden in hun machtsgreep zodat deze naar hun pijpen dansten. De
Rothschilds financierden Europa en hebben sinds de 18e eeuw heel
Europa in hun macht, terwijl zij zelf achter de schermen zich verschuilen.
19
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Toch zijn de Rothschilds niet de enigen en eersten die de mensheid in de
tang hebben genomen via geldmanipulaties. In de Nag Hammadi
manuscripten wordt gesproken van heersers die de vrije mensen voor
altijd tot slaven wilden maken. Deze heersers zouden afstammen van de
gevallen engelen, zoals in Genesis ernaar wordt verwezen. Zij hebben
vanaf het vroege begin de slavernij ingevoerd, zodat de aarde op een
gevangenisplaneet ging gelijken. De wapens die zij gebruikten waren
o.a. goud, zilver, edelstenen en dergelijke, om daarmee een betaalmiddel
te scheppen, de geldgod Mammon. Geld zou op die wijze waarde
vertegenwoordigen, en daardoor
werd het bezitten van geld zo
begerenswaardig
voor
de
meeste mensen. Over geld dat
men uitleent kan men dan weer
rente berekenen, en dáárdoor
ontstaat de armoe, aangezien
geld niet kan groeien aan
geldbomen.
Alleen
een
kunstmatige groei is mogelijk,
waardoor de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker. Het
Hebreeuwse grondwoord voor rente is ‘bijten’, zoals een waakhond
iemand bijt. Op deze wijze schept geld een duivels
herverdelingsmechanisme waardoor de mensheid verarmt en de elite
steeds rijker wordt. Daar komt spoedig een einde aan. De mensheid wordt
wakker en gaat het huidige geldsysteem van zich afschudden. In IJsland
zijn reeds 26 bankiers in de gevangenis gezet. Er hebben al meer dan 30
zelfmoorden plaatsgevonden van bankiers. De uitweg die door de elite
wordt gezocht wijst in de richting van de afschaffing van contant geld en
de invoer van electronisch geld. Zij zullen daartoe moedwillig een
beurscrach en totale ineenstorting van het banksysteem veroorzaken.
Wees erop voorbereid. Haal uw spaartegoeden van de banken weg en
koop er voedsel voor en gouden of zilveren munten waarmee u kunt
ruilen.
20
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Wereldwijd bezit 1% van de wereldbevolking de helft van alle
rijkdom van de aarde. De andere 99% beschikken met elkaar dus over
slechts 50%, aldus de Zwitserse bank Credit Suisse. Er zijn op aarde
ongeveer 123.800 personen die meer dan 50 miljoen dollar bezitten,
waarvan de helft in Noord Amerika woont, en een kwart in Europa.
Opvallend dat die 1% superrijken hoofdzakelijk uit Khazaren bestaat die
de grote multinationals beheren. Monsanto maakt hiervan deel uit, dat is
de producent van het beruchte kankerverwekkende gif Round-Up. Van
dit gif is alleen al in de VS meer dan 2.6 miljard pound op de agrarische
gronden gesproeid. Deze Khazaren-elite is bezig hun Nieuwe Wereld
Orde op te zetten door eerst een derde wereldomvattende oorlog te
ontketenen. Zij willen een Groot-Israel oprichten, en uiteindelijk
Oekraine als residentie omvormen. Oekraine is hun oorspronkelijke
thuisland. Momenteel zijn de VS en NATO druk bezig hun troepen in
Europa langs de grens van Rusland te plaatsen. Een oorlog tussen de VSNATO en Rusland staat kennelijk voor de deur. Dit lijkt volgens
sommige berichten het einde van de huidige mensheid in te houden.
China en de BRICS-landen staan achter Rusland.
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Van Wie is de Aarde/Grond ?
De Engelsen hebben ooit de Aboriginals in Australie voor een groot deel
verdreven, door grof geweld te gebruiken en de gronden van hen in te
pikken. De Britten sloegen daarna palen in de grond en spanden er
prikkeldraad langsheen. De Britten
beweerden dat die gronden voortaan van
hen waren. De Aboriginals snapten er
niets van als natuurvolk dat een vreemd
volk zoiets kon doen. Toen sommige
Aboriginals later wat Engels konden
verstaan vroegen zij aan de Engelsen wat
zij van plan waren met die palen en
prikkeldraden
er
langsheen.
De
Aboriginals zeiden toen tegen de
Engelsen: “Wij zijn geen grondeigenaren
zoals jullie denken dat wel te zijn. De
grond is eigenaar van óns!”
De competitiegeest van overheden berust op macht, waardoor zij de lust
hebben om grenzen te trekken, om landen af te palen en er
prikkeldraadversperringen langs te maken. Zij willen zich handhaven en
alles uit de weg ruimen wat hen in de weg staat. Ja, dan vallen er
slachtoffers. Op die wijze gaat de elite met de aarde om als een soort
speelveld, waarop een kat-en-muisspel wordt gespeeld. Vanzelf dat de
aarde eronder lijdt. In schijn zijn overheden wel bezig om de samenleving
op de been te houden, maar in werkelijkheid helpen zij de aarde en de
samenlevingen omzeep. Jaarlijks worden er bijvoorbeeld 7 miljard
dieren gedood om ze daarna op te eten. Ter wille van de economie moet
men deze gedode dieren eerst opfokken, wat de helft van de
wereldgraanvoorraad vergt. Regenwouden worden gekapt om veevoer te
kunnen verbouwen, want de slager moet aan de vraag naar vlees kunnen
voldoen. Zie meer over deze gang van zaken op onze website:
www.parelsvandeveluwe.nl/
22
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Overheden onderschatten veelal de burgers en hun creativiteit.
Overheden redeneren vanuit hun beperkte opvattingen, waardoor ze zich
heer en meester wanen en de burgers hun regels en wetjes opleggen. De
basisbehoeften van de elite bestaat uit eerzucht, machtlust, wraakzucht,
eetlust en de daarbijkomende sekslust. Het doen en laten van deze elite
veroorzaakt de burgers veel pijn, lijden, angst en slavernij. De aarde is
door hen tot een gevangenisplaneet gemaakt. De vraag is of het tij
omkeerbaar is en wanneer? Kan de aarde zich nog wel herstellen van alle
aanslagen die door de elite erop zijn gepleegd? Sommige zaken zullen
onherstelbaar zijn, zoals het uitsterven van rassen of soorten. Het
veelvratige rupsenbestaan dat de khazaarse-elite kost-wat-kost in stand
wil zien te houden werkt verwoestend, zelfvernietigend. Zij kunnen het
dus niet vasthouden, aangezien het ten dode opgeschreven staat, om als
rups zich in een eigen doodsgewaad te wikkelen, de cocon. Alleen de
warmte van de Goddelijke liefdeszon kan in de rupsenbrei die zich in het
cocon vormt nieuw leven doen ontstaan, nl een prachtige vlinder, een
totaal ander wezen, die in een totaal andere leefruimte zich gaat bewegen.
Transformatie alleen zal het
gangbare
huidige
overheersingssysteem dwingen
tot
gedaantewisseling.
De
gevangenispoorten van het
huidige Babel-systeem zullen
geopend worden, en daartoe kan
JHWH zelfs de technische
draconische producten van
CERN inzetten.
Duidelijk moge zijn dat wij als mensen géén grondeigenaren zijn. Wij
zijn eigendom van de Schepper, de aarde ook. Wij zijn eerder eigendom
van de aarde, dan dat wij eigenaren van de aardse gronden zijn. Aardse
grenzen zijn door de mensen gemaakt. Mensen hebben stukken grond
zich toegeëigend en afgebakend. Zij menen daartoe het alleenrecht te
hebben. Grensoverschrijdingen worden door deze ‘land-eigenaren’ of
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door overheden zeer ernstig genomen. Zij zien dat als een bedreiging van
hun ‘bezit’. Wie als eerste een stuk braakliggend grond claimt, of een
stuk niemandsland ontdekt, en zich vervolgens uitroept als eigenaar, zou
de bezitter ervan zijn. Het land, wanneer dat eenmaal een staat zich heeft
toegeëigend, wordt in mootjes verkocht aan argeloze burgers die denken
een eigendom te bezitten. Dus niet, de staat blijft eigenaar, ondanks het
eigendomsbewijs dat de notaris u geeft. De staat blijft dan ook wetten
voorschrijven over uw eigendom en vraagt ook belastingen van uw
eigendom, want het is blijkbaar een gunst van de staat dat u een
eigendomsbewijs hebt ontvangen waarmee men u om de tuin heeft
geleid. U leeft op een gevangenisplaneet waarop eigendomsbewijzen
niets voorstellen.
De Groene Draeck
De Khazaarse-elite willen de draak gaan spelen met de mensheid. Zij
zullen er –zij het te laat- achterkomen dat de natuurwetten de draak met
hún vindingen zullen gaan spelen. De aarde, de natuur pikt het niet
langer. Er zijn reeds zeer grote aardscheuren verschenen, megasinkholes, vulkanen die open zijn gebarsten, veel overstromingen, megatyphonen en andere tekenen in de natuur.
De poorten van de gevangenisplaneet
aarde zijn bezig zich te opnenen. Of dat
nu door CERN bewerkstelligt zal worden
tijdens de aanstaande proeven die op 20
november 2015 beginnen en tot 13
december duren is niet te zeggen. Het
blijft afwachten hoe onze Schepper het
laat voltrekken. Onze vrijheid komt
eraan, de vrijheid van de aarde. Wij
mogen alvast wel het volgende lied
zingen van vreugde: Ik zie een poort wijd
openstaan, waardoor het licht komt
stromen, etc.
24
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De illuminati-draken zijn volop bezig hun dodelijk gif via chemtrails en
vuur via verarmt uranium te spuwen over Europa en de mensheid. Zij
hebben vanuit de VS en NATO volgens een Franse oud-minister de
oorlog in Syrië opgezet om het Isispaard van Troje naar Europa te laten
galopperen om daar chaos te laten
ontstaan. Er zijn volgend berichten op
deze wijze reeds 450.000 Isis-strijders
Europa binengekomen, die klaar zijn om
hier oorlog te gaan voeren. Het is deze
elite van de Saturnuscult die als
gevangeniscipieren de mensheid en aarde in een gevangenis houden en
bewaken. Het is hen duidelijk te doen om Duitsland, Nederland, Belgie,
Zweden en Engeland. Dat zijn landen waar de nazaten van de 12
stammen Israels grotendeels als ‘christenen’ wonen in de verstrooiing.
Deze elite heeft de Islam –meest nakomelingen van Ismael- ingeschakeld
om in Europa het christendom uit te schakelen en chaos te veroorzaken.
Die chaos hebben zij nodig om hun Nieuwe Wereld Orde te vestigen.
Onze angst is hun winst, want uit angst zullen wij onze vrijheden gaarne
prijsgeven om uit de chaos te geraken. De Hongaarse premier Viktor
Orban geeft de joodse illuminaat en biljonair George Soros de schuld van
de Islamitische Invasie. Soros steunt alles volgens Orban wat onze
Eurpese landen maar kan verstoren. Soros heeft de Europese leiders voor
zijn karretje gespannen. Merkel lijkt momenteel meer op een op hol
geslagen trekpaard dan op een waardige politica. Putin wordt
gedemoniseerd door het Westen, en wat zijn rol precies is blijft
raadselachtig. Hij is wel weer voor de 3e maal uitgeroepen als de
machtigste man ter wereld door Forbes.
De draken komen uit hun schuilplaatsen en verstoren op grote schaal het
weer. De natuurwetten zijn in werking getreden om de aarde eindelijk op
te schonen. In 48 uur tijd is er tijdens een cycloon genaamd Chapala in
Jemen en Oman net zoveel water gevallen als in 8 jaren. In juli waren er
in Moskou apocalyptische beelden te zien vanwege heftig onweer. In
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Saoedi Arabië, Frankrijk,
Mexico en de Filipijnen
waren zware vloedregens. In Japan en Taiwan waren superstormen,
alsook in Mexco. De typhoon Sandalos zorgde voor windsnelheden van
350 k/h. Ook in China –het land van de draken- in de provincie Shaanxi
waar 37 miljoen mensen wonen, waren grote overstromingenen de
typhoon Chan-ham. Bij de Yellowstone
vulkaan in Amerika is de aarde aan het
scheuren. Bij het plaatsje Ten Sleep in
Wyoming aan de rand van het
Yellostonepark zijn mega-aardscheuren
ontstaan. Sommige scheuren hebben een
breedte van 50 meter, en een lengte van 700
meter. Ook in Eurpa worden de aardbreuken geactiveerd. De Rijnbreuk
van het Juramassief en de Maasbreuk van het Barabantmassief zullen
open breken, zodat ons land als het Westerse Sion los komt te liggen van
het Europese continent. Zie onze brochure: De Berg Sions, no. 509
www.pentahof.nl/Brochures/509-BergSion.pdf
www.pentahof.nl/Brochures/624-Ned-tripleAAA-wpd.pdf
Ons land wacht een grootse schoonmaak. De natuurwetten zullen ingezet
worden om die klus te klaren. Onze Schepper zal ons beschermen en
bevrijden tegen álle kwaad.
Waarheid komt meer en meer openbaar
Zie: http://www.germanvictims.com/liebe-germanen/
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De Rijnbreuk in het
Juramassief loopt
dus door de Rijn,
die zich splitst in de
buurt bij Nijmegen,
waar de Maas bijna
evenwijdig loopt
aan de Rijn en
ertussen de Waal
loopt. In dat gebied
ligt Dodewaard met
een kerncentrale.
Wanneer
de
aardscheuren open
zullen breken is het
in dat gebied niet
langer veilig. Hoe
het precies eraan toe zal gaan weten wij niet, maar het is wel zaak er
ernstig rekening mee te houden dat daar grote aardscheuren kunnen
ontstaan als de tectonische platen in beweging komen wereldwijd.

Hiernaast
een
afbeelding
van
de
tectonische platen van
het
Juraen
Barabantmassief.
De
kerncentrales
wereldwijd
staan
overwegend
aan
rivieren of zeeën, waar
dikwijls
breuklijnen
liggen. Onze Schepper gaat de aarde via natuurcatastrofen reinigen, en
het nuclaire stralingsgevaar begraven, letterlijk door de breuklijnen te
openen en de meeste centrales in de aarde te laten verdwijnen. Lees toch
vooral Jesaja 24 in de Bijbelse profetie.
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http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9953:iedere
-3600-jaar-opnieuw-zorgt-nibiru-voor-chaos&catid=35:universum&Itemid=48
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[planeet nibiru] De beste bewijzen voor wat er met ons gaat gebeuren,
liggen waarschijnlijk diep verborgen onder het aardoppervlak.
Dat zijn de plekken waar je kunt zien dat de aarde met de regelmaat van
de klok, iedere 3600 jaar om precies te zijn, met heftige rampen te maken
krijgt. Zoals bekend, wordt er alles aan gedaan om het bestaan van een
vreemde planeet in ons zonnestelsel (Nibiru of ook wel Planet X) zo lang
mogelijk verborgen te houden. Dit heeft alles te maken dat de elite niet
wil dat de wereld in paniek raakt waardoor zij niet meer op tijd in hun
schuilplaatsen zouden kunnen komen. De beste aanwijzingen voor wat
ons te wachten staat, kunnen waarschijnlijk worden gevonden in de
geschiedenis, of beter gezegd de archeologie en geologie.
Zo heeft onder andere geologisch onderzoek in Groenland uitgewezen
dat er ongeveer iedere 3600 jaar dramatische gebeurtenissen op aarde
plaatsvinden. Heftige aardveranderingen die vaak zijn ontstaan als
gevolg van een inslag van een meteoriet. Het betreft geen eenmalige
gebeurtenissen, maar cycli die met de regelmaat van de klok iedere 3600
keer terug keren. Het is nu ongeveer 3600 jaar geleden dat de laatste keer
dit soort grote rampen plaatsvonden op aarde. Zoals de grootste
vulkaanuitbarsting die ooit is geregistreerd op aarde: De Minoïsche
uitbarsting is een enorme vulkaanuitbarsting die zich in de Minoïsche tijd
op Thera heeft voorgedaan. Dendrochronologisch en ander onderzoek
situeert deze gebeurtenis tussen 1650 en 1600 v.Chr. Zoals ook de
ondergrondse stad Derinkuyu ongeveer 3500 jaar oud is en waar wij al
eerder over schreven: Derinkuyu is een onderaardse stad in het district
Derinkuyu in de provincie Nevşehir in Turkije. De onderaardse stad is
volgens archeologen 3500 jaar oud en bood plaats aan ongeveer 35.000
tot 50.000 mensen. Iedere 3600 jaar doen zich klaarblijkelijk heftige
periodes op aarde voor. Waarbij het op onze planeet tekeer gaat en we te
maken schijnen te krijgen met inslagen van meteorieten die rampzalige
gevolgen hebben. (Tot zover Nibiru)

3600 jaar opnieuw zorgt Nibiru voor chaos (video)
Maandag, 02 november 2015 10:56
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