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Inleiding 

 

In brochure 646 is reeds over Saturnus een en ander geschreven. Wij gaan 

in deze brochure verder in op het jaar 2016 in verband met de 

zogenaamde ‘eeuw van Saturnus’. Het getal 6 ( 2x3)  is aan deze planeet 

verbonden. 

Zie voor het getal 3 en het gericht van JHWH, waar de keus is aan de 

mens: 1 Kronieken 21:9  JHWH nu sprak tot Gad, den ziener van David, 

zeggende: 

10 Ga heen, en spreek tot David, zeggende: Aldus zegt JHWH: Drie dingen leg 

Ik u voor; kies u een uit die, dat Ik u doe. 11 En Gad kwam tot David, en zeide 

tot hem: Zo zegt JHWH: Neem u uit: 12 Of drie jaren honger, of drie maanden 

verteerd te worden voor het aangezicht uwer wederpartij, en dat het zwaard 

uwer vijanden u achterhale; of drie dagen het zwaard van JHWH, dat is, de 

pestilentie in het land, en een verdervenden engel van JHWH in al de landpalen 

van Israël? Zo zie nu toe, wat antwoord ik Dien zal wedergeven, Die mij 

gezonden heeft. 13 Toen zeide David tot Gad: Mij is zeer bange; laat mij toch in 

de hand van JHWH vallen; want Zijn barmhartigheden zijn zeer vele, maar laat 

mij in de hand der mensen niet vallen. 

De illuminati hebben drie wereldoorlogen gepland, zoals door Albert 

Pike als 33e hooggraad vrijmetselaar aangegeven. Twee wereldoorlogen 

liggen achter ons, en 71 jaren na de tweede wereldoorlog lijkt de tijd 

aangebroken dat de derde wereldoorlog zal losbarsten. En het lijkt erop 

gezien de spanningen in het Midden-Oosten, de oorlog in Syrië, Yemen, 

Irak, Afghanistan, Oekraïne, Saoedi Arabië, etc,  en de dreigingen tussen 

Noord- en Zuid Korea, en China, Rusland en Amerika met de NATO dat 

de grote militaire oefeningen die momenteel in de maand maart 2016 

plaatshebben uit de hand zullen lopen en er een nucleaire oorlog voor de 

deur staat. Maart is de Gregoriaanse 3e maand van het jaar.  

http://www.realhumans.nl/de-geschiedenis-van-de-illuminati-

en-de-voorspelde-wereldoorlogen/  
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 De Tiara van de pausen heeft ook een 

driedeling: Hemel, aarde en hel. De hemel 

is de worst die men de mensen voorhoudt 

om ze daarmee lekker te maken. De aarde 

wordt afgeschilderd als een dorre 

woestijn waardoorheen men zo vlug 

mogelijk moet zien te komen. De hel is er 

om de mensen angst in te boezemen. De 

hemel is echter alleen voor JHWH, zie 

Psalm 115, en de folter-hel is een 

Grieks/Rabbijnse uitvinding die niet bestaat. De hel is het graf. 

Het Nieuwe Saturnus-tijdperk 

Het nieuwe Saturnustijdperk begint volgens verschillende christelijke 

websites in maart 2016.  Voor het oude Saturnus tijdperk zie 

onderstaande linken: 

http://www.kheper.net/topics/Anthroposophy/Saturn.html 

http://www.futuretimeline.net/beyond-1000000.htm#.VtP8Lea2qvk 

http://goyimgazette.com/issue-666/ 

http://www.everythingselectric.com/eu-theory-saturn-polar-

configuration/ https://www.youtube.com/watch?v=_UJ15I-FTKo 

https://www.youtube.com/watch?v=z1QgEwgxwLA 

Saturnus zal een metamorfose ondergaan om van een oude zon naar een 

nieuwe zon te gaan, aldus Rudolf Steiner.  Saturnus  is STUR in het 

Chaldeeuws, getalswaarde 666, naar de zeshoekige Noordpool op 

Saturnus  

 
 

 



De eeuw van Saturnus en 2016 als het jaar van de aap     No.939 

 

5 

 

 

Satelite image of a mysterius Hexagon in Planet Saturn north pole. 

 

Op 3 december 2012 stonden Mercurius, Venus en Saturnus op één lijn 
met de piramides te Gizeh in Egypte. Deze gebeurtenis vindt om de 2737 
jaar plaats, waarna een nieuw tijdperk zou aanvangen van hoger 
bewustzijn. Op 8 en 9 maart 2016 zal er een algehele zonsverduistering 
zijn en bereikt de maan zijn dichtste punt tot de aarde, dus een super 
grote maan. De eclips is te zien vanaf Indonesië, Oost Azië, Korea, Japan 
en West Australië,  en over de Stille Oceaan. Op 1 maart vond er in 
Indonesia een zeer zware aardbeving plaats van 8,2 Richter, die later 
terugzakte naar 7.9 Richter. Alleen  Russisch nieuws besteedde er 
aandacht aan. 

Tijdens de maart-equinox rond 21 maart 

(hij kan vallen op 18 tot 22 maart), gaat 

de aarde door het lentepunt. Het is dan het 

begin van de lente op het noordelijk 

halfrond. Vanaf dat punt wordt het echte 

Pésach genomen, niet het kerkelijk Pasen, 

wat een heidense achtergrond heeft. In de 

tijd na 21 maart begint volgens 

berekeningen Nibiru de aarde te 

beïnvloeden, n.l,. op 26 maart. De 

kosmische slangendans van de god Shiva 

zoals deze voor het hoofdgebouw van 
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CERN in Geneve staat, begon op 21-12-2012 en zou eindigen in maart 

2016. Te CERN experimenteert men in maart 2016 met lood-ionen om 

lood in goud om te zetten zoals de alchemisten dat probeerden. Welke 

catastrofale gevolgen dit kan hebben moeten wij afwachten. Het nieuwe 

Saturnus-tijdperk zal volgens de illuminati hun gouden tijdperk worden. 

Zij werken aan hun eigen Nieuwe Jerusalem om daarin de straten van 

goud te kunnen maken, wanneer CERN in staat is om voldoende (klater) 

goud te leveren..    

 Het Saturnusvierkant telt 9 blokjes, 3 

rijen van 3. Het getal 3 en 9 wijst naar 

een Godsoordeel, althans een oordeel 

dat de illuminati zelf voltrokken hebben 

o.a. op 9/11-2001, om na 15 jaar een 

volgend oordeel te voltrekken. In die 

tussenperiode kwam de Maya-kalender 

ten einde op 21-12-2012 toen de zon om 

11:11 rees door het kruis van de 

Melkweg en Ecliptica.  Vanaf die datum  zijn er twee tellingen die de 

illuminati erop na houden, wat wij kunnen zien in het Amerikaanse 

Grootzegel, nl in de 13 lagen van bouwstenen van de 

Merovingerpiramide, zie afbeelding volgende bladzij: 

Volgens de deskundige Anthopny Patch is CERn druk bezig om voor 

slechts één nanoseconde een sterrenpoort te openen naar andere 

dimensies. Veel langer lijkt niet nodig omdat in die andere dimensies 

geen tijd heerst. Het ware doel van CERN is om zich te verbinden met 

het electromagnetische universum en de verbinding met andere planeten, 

met name Saturnus, te herstellen via plasma-ontladingen. De getallen 3, 

6 en 9 zullen daarbij antwoord geven op de vele vragen rondom CERN. 

Tesla zei het reeds dat met de getallen 3, 6 en 9 het geheim van het 

universum kan worden ontraadseld. In de tesseract of kubus op Saturnus 

zitten naar men zegt de duistere leermeesters –geesten van gevallen 

engelen- gevangen, die men wil bevrijden.  
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In CERN willen de wetenschappers het 9e mysterie van de schepping zien 

te ontrafelen van het zogenaamde ‘Goddeeltje’ en de donkere materie. 

De zwaartekracht heeft men op 7% berekend en de donkere materie op 

93%.  Deze donkere materie schrijft men toe aan de Egyptische god Ra. 

In Maart 2016 begint men dus met de lood-ionen om de dans van de sub-

atomaire deeltjes aan te laten vangen. Donkere materie absorbeert voor 

100% lichtfotonen, en wanneer dit met materie dat uit afgekoeld licht 

bestaat in aanraking komt, verdwijnt alle materie. Dit is het waar de 

supergeleerde Stephan Hawking zo bang voor is en er voor waarschuwt. 

Om een nieuw Saturnustijdperk te kunnen laten beginnen moet volgens 

de illuminati al het oude eerst verdwijnen. Vandaar dat men een 

wereldwijde chaos heeft gepland.  De huidige mensheid wil men via 

elektromagnetische wapens van de aarde laten verdwijnen, althans het 

grootste deel ervan. Het CERN-logo geeft niet voor niets drie ecliptische 
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banen te zien. Het zijn de Jezuïeten die met CERN samenwerken om een 

7 jarig laatste 

opruimingstijdvak te 

scheppen, de zogenaamde 

Grote Verdrukking. Zij 

hebben ook de opname-leer 

geïntroduceerd en beweren 

tevens dat er buitenaardsen 

naar de aarde zullen komen. 

Dat kan men via Blue-beam zelf laten plaatsvinden, alsof het echt is. Men 

wil een invasie van buitenaardsen laten plaatsvinden, die tijdens aan de 

gang zijnde vernietigingen op aarde een algehele vernieting zullen 

tegenhouden. Op aarde zal de noodtoestand door regeringen worden 

afgekondigd, en Obama zal daardoor een derde termijn beginnen. Men 

wil door middel van elektromagnetische wapens de verbinding van de 

aarde met de zon verbreken, zodat wij een andere plaats in de kosmos 

zullen krijgen nabij Saturnus. Deze wapens zijn door Tesla uitgevonden.  

Men wil het huidige zonlicht 

vernietigen. God zei: Er zij 

licht. Nee, zeggen de illuminati, 

nu zij er duisternis, chaos, om 

uit de chaos hun Nieuwe 

Wereld Orde voort te laten 

komen. (Ab Ordo Chao is hun 

leus).  De NASA werkt dan ook 

hard aan nieuwe horizonnen. 

Horus is de god van de twee horizonnen. In 2009 hebben de illuminati te 

Denver hun ‘Deep Water Horizon’ ritueel gehouden. NASA bereikte de 

verste planeet Pluto, de bloedhond. Pluto is door de Romeinen de god 

van de onderwereld genoemd, net als Osiris.  Door middel van het 

Manhattan-atoomprogramma heeft men plutonium aangemaakt, wat ook 

in Fukushima is gebruikt. Met zo’n wapen kan men de halve mensheid 

op aarde ineens ombrengen. Wat men te CERN aan donkere materie 

probeert te scheppen wordt wel de ‘ziel van Horus’ genoemd.  De aarde 

noemen zij de ‘planeet van de apen’. De elektromagnetische wapens 

noemt men ‘solaronite’, die men wil inzetten om voornamelijk het blanke 
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mensengeslacht om te brengen. Deze wapens zijn reeds gebruikt om 

tsunami’s, aardbevingen, etc. te laten plaatshebben.  

2016 als het jaar van de aap 

Het jaar 2016 is niet alleen het jaar van het nieuwe Saturnustijdperk, maar 

wordt door hen ook het ‘jaar van de aap’ genoemd. De meeste mensen 

op aarde hebben van de Rhesusapen een factor in hun bloed. Vaccins 

zorgen vervolgens voor de verdere evolutie van ons mensen tot 

volwaardige aapachtigen, waarbij de Flu-vaccinatie zorgt voor een 

vroegtijdige dood van ons. Het hedendaagse Zika-virus is ook in 

Rhesusapen synthetisch nagemaakt en verspreidt. Op munten die zijn 

uitgegeven staat de aap en 2016 als jaar van de aap.  Het jaar 2015 gold 

als jaar van het schaap, waarbij de illuminati de blanke mensheid als 

schapen naar de slachtbank wil voeren. In 2014 vonden er enkele rituelen 

plaats die hierop wijzen, nl via Maleisische Boeing 777 vliegtuigen die 

als logo een trident voeren, een drietandige vork om vlees aan te spitten.  

Denk aan de MH370  en MH17. Maleisië is het centrum van de 

edomitische corruptie.  De god Shiva heeft ook een trident  als vernietiger 

en draagt verborgen het getal 33, het 

hoogste getal van de graden in de 

vrijmetselarij. Dat er met deze twee 

vliegtuigen een spel wordt gespeeld is 

velen inmiddels wel duidelijk. Men wil 

Rusland in een derde wereldoorlog 

lokken. Rusland zou een Bukraket 

hebben afgevuurd op de MH17, wat in 

werkelijkheid door de NATO schijnt te 

zijn gedaan.    

The Second trident happened:The dissappearance of the Malaysian airlines 370. 

Rotate the Malaysian airlines logo sideways, and you get a double trident. (We'll 

come to why its a double trident in a minute.) The word "M A L A Y S I A N" , 

has 3 "A"'s These 'a's written in small letters look like a reversed 6. So aaa = 666 

The number 6 itself has this 'spike' on top, so 3 sixes can be thought of as 3 spikes 

or a trident. 
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Bloedgroepen:  Eén gen bepaalt de bloedgroepen A, B en O.  Naar men 

denkt bezaten Adam en Eva bloedgroep O-Rh-negatief, dat is het 

zuiverste bloed. Doordat Eva met Nachash zich vermengde kwam er de 

positieve Rhesusfactor in haar bloed. Adam heeft Abel en Seth verwekt, 

maar van Nachash is Kain afkomstig. De bloedlijn loopt via de man, dus 

via Adam. Bloed en bloedlijn is voor JHWH heilig.  

In het boek Openbaring van Henoch staat 

in hoofdstuk11:55 dat de duivel vermomt 

als vluchteling Sotona Eva heeft 

bedrogen en met haar gemeenschap heeft 

gehad. En in het boek Die Boodskap van 

Jakobus hoofdstuk 13:1b staat: “Want 

soos Adam in die uur van sy gebed 

afwesig was en Nachash gekom en Eva 

alleen aangetref en bedrieg het, so het dit 

my ook oorgekom” (namelijk seksuele 

gemeenschap). Volgens de Talmud zou Adam met Lilith, de vrouw van 

Nachash, gemeenschap hebben gehad. Vanwege alle latere 

vermengingen van Israël zouden er verschillende  A en B en AB-typen 

zijn ontstaan. Men mocht zich niet vermengen met andere volkeren, om 

het bloed zoveel mogelijk O-Rh-negatief te houden.  Israël is in de 

verstrooiing gegaan en wereldwijd hebben er vermengingen 

plaatsgevonden zodat er bij 85% van de blanke wereldbevolking Rh-

positief bloed is te vinden. Een Rh-negatieve moeder die zwanger is van 

een Rh-positieve baby zal een miskraam krijgen. De baby vecht tijdens 

de zwangerschap tegen de Rh-negatieve factor als zijnde voor de baby 

een vreemd element. Een moeder met Rh-positief vecht echter niet tegen 

een baby met Rh-negatief. Er zijn gemeenschappelijke 

herkenningstekens voor 

1) Deze mensen hebben een meer dan gemiddeld hoog IQ.   

2) Ze zijn gevoeliger voor visuele impulsen. 

3) Ze hebben een lagere lichaamstemperatuur. 
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4) Ze hebben een grotere gevoeligheid voor hitte en zonlicht. 

5) Ze hebben vaak rossig/licht haar en blauw/groen of hazelnootkleur 

ogen. hen die Rh-negatief bloed hebben.  

Rh-negatief toont aan dat er geen eiwitverbindingen bestaan met de 

Rhesusaap.  

http://www.mysticmamma.com/saturn-squares-neptune-november-

2015-september-2016/ 

Vanaf november 2015 tot aan september 2016 is er het zogenaamde 

Saturnus – Neptunus vierkant. Saturnus en de spirituele waterplaneet 

Neptunus beginnen aan hun eerste ontmoeting op 26 november 2015. 

Ze komen elkaar op 17 juni 2016 en 10 

september 2017 nogmaals tegen.  De 

cirkel op de afbeelding is in drie delen 

verdeeld, zoals men oudtijds de aarde in 

drie delen verdeelde. Er staan 7 vrouwen 

in het gelid. Wijst dat op de geboorte van 

het nieuwe Saturnustijdperk?  De 

vrouwen zouden wijzen naar het 

mystieke Mamma astrale tijdperk van 

verruiming van inzicht. 

Op de volgende website staat een artikel van Mickey van Leeuwen, over 

de ontmaskering van Saturnus: 

http://www.indigorevolution.nl/Saturnus-ontmaskerd.html 

“”We leven in een Wereld waar we zowat verdrinken in het alom 

aanwezige Saturnus symbolisme. Zo'n beetje alle grote Wereld religies 

aanbidden eveneens Saturnus. En Saturnus doet en betekend nog veel 

meer dan dit alles.. En dat in een tijd waarin we als mensheid op Aarde 

in een beslissende fase aanbelandt zijn. Een periode ook waarin de Zon, 

de Aarde, en dus ook de mens op Aarde, bezig zijn met een transformatie 
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die nog nooit eerder heeft plaatsgevonden in dit Universum. En wie/wat 

is daar om ons af te leiden van ons einddoel hier op Aarde, wie of wat 

probeert de show te stelen met andere woorden? Juist, Saturnus. Waarom 

al dat Saturnus symbolisme en al die Saturnus verering? Wie is Saturnus 

nou echt? En wat doen die ringen van Saturnus met ons? Antwoorden op 

deze vragen vind je in dit artikel.””  (einde citaat, en lees zelf verder op 

bovenstaande website) 

Saturnus is de 6e planeet vanaf de zon 

Jupiter is de grootste planeet, daarna Saturnus. Beiden hebben een 60 jaar 

cyclus. De Noordpool van Saturnus lijkt op een zeshoek. Een zespunt 

heeft hoeken van 60 graden, en 6 x 60 = 360, de cirkel. In een 

schrikkeljaar als 2016 was het op 6 maart de 66e dag van het jaar. Dat kan 

erna heel wat beloven. Saturnus of Kronos doodde immers zijn eigen 

kinderen, zodat zij hem niet 

zouden kunnen overheersen. 

Het zijn onze eigen 

landgenoten/overheden die ons 

uitleveren aan de machten der 

duisternis, zelfs om ons te 

doden, en dat niet alleen in ons 

eigen land, maar wereldwijd. 

Kijk eens naar de volgende 

video waarop Sara 

Wagenknecht een redevoering 

houdt op de Duitse Bondsdag: 

 https://www.youtube.com/watch?v=lIi4a7ri-dc&feature=youtu.be&t=5m24s  

 De illuminati-kain-ezau-machten handelen als Saturnus/Kronos om de 

wereldbevolking te decimeren, zoals op de Georgian Guidstones staat 

aangegeven in 10 talen.  Er zijn middelen ontwikkeld om massa-

slachtingen te kunnen aanbrengen. Niet alleen door middel van straling 

zoals bij Fukushima en Tsjernobyl, maar ook via virussen, onder andere 
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het ebola-virus, en het zika-virus, etc.  In Amerika houdt het Centrum 

voor Ziekten, het CDC de wacht over het mensdom, zie afbeeldingen: 

https://timetowakeupnews.wordpress.com/2014/10/25/extreme-

weather-world-events-earth-changes-fishanimaldeaths-and-prophetic-

updates-cheshvan-5775/ 
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Het universum is elektrisch en alle 

hemellichamen zijn van elektra 

afhankelijk, dus ook Saturnus. Bij 

Saturnus vindt een poolconfiguratie 

plaats. Configureren is iets dezelfde 

vorm geven, of iets dat 

samengesteld is uit verschillende 

componenten schikken zodat ze 

samen een systeem vormen.  Rond 

de zichtbare dingen in het heelal 

bevindt zich plasma, dat is 

geïoniseerd gas dat elektrisch geladen is. De aarde zou in vroeger tijden 

in de plasmasfeer van Saturnus hebben vertoefd als een satelliet. Door 

een zogenaamd ‘gevecht’ tussen de planeten zou de aarde uit de 

omgeving van Saturnus zijn verdreven.  Saturnus was onze nachtzon. 

Destijds kon er een unieke planetaire uitlijning ontstaan, nl dat vanaf de 

aarde werd aangekeken tegen Mars, en daarachter Venus en daar weer 

achter Saturnus, zie afbeelding.    

 

 

 

 

 

Vanaf de aarde nam men de plasma-ontladingen 

waar die men toeschreef aan het werk der goden. In 

de tijd dat Saturnus onze zon was baadde de aarde 

in een zee van licht en warmte. De mensen in die 

tijd zouden door de energie van Saturnus zijn 

gevoed, zodat ze lichtlichamen bezaten zoals Adam 

en Eva voor hun ‘val’, met een zeer hoog 
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bewustzijn. Veel oude mythen en sagen wijzen naar het voorbije 

Saturnus tijdperk, de Gouden Saturnus eeuw.  

Schilderij van de Gouden eeuw van Saturnus, Philip van Gunst, 1685 - 

1732 . Op de voorgrond genieten enkele naakte mensen van de 

vruchten die de vrijgevige natuur hen schenkt. Rondom hen allerlei 

tamme dieren. Tijdens de Gouden Eeuw leefde iedereen in 

gelukzaligheid, in een wereld waar men zonder te werken kon genieten 

van de vruchtbare natuur. Ook gebruikt als boekillustratie voor Ovidius 

Naso, Publius. De gedaant-wisselingen. Amsterdam: R. en J. Wetstein 

en W. Smith, 1732. 

 

Plasma ontladingen, bliksem en donder 

In de Bijbel wordt bliksem en donder aan JHWH toegeschreven, zie:  
Exodus 9: 23 Toen strekte Mozes zijn staf naar den hemel; en JHWH gaf donder 

en hagel, en het vuur schoot naar de aarde; en JHWH liet hagel regenen over 

Egypteland. 1Samuel 12: 18 Toen Samuël  JHWH aanriep, zo gaf JHWH donder 

en regen te dien dage; daarom vreesde al het volk zeer  JHWH en Samuël. En 

Psalm 29 van David. Geeft  JHWH, gij kinderen der machtigen! geeft  JHWH 

eer en sterkte. 2 Geeft  JHWH de eer Zijns Naams, aanbidt  JHWH in de 
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heerlijkheid des heiligdoms. 3 De stem van JHWH is op de wateren, de God der 

ere dondert; JHWH is op de grote wateren. 4 De stem van JHWH is met kracht, 

de stem van JHWH is met heerlijkheid. 5 De stem van JHWH breekt de cederen; 

ja, JHWH verbreekt de cederen van Libanon. 6 En Hij doet ze huppelen als een 

kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn. 7 De stem van JHWH 

houwt er vlammen vuurs uit.8 De stem van JHWH doet de woestijn beven; 

JHWH doet de woestijn Kades beven. 9 De stem van JHWH doet de hinden 

jongen werpen, en ontbloot de wouden; maar in Zijn tempel zegt Hem een 

iegelijk eer. 10 JHWH heeft gezeten over den watervloed; ja, JHWH zit, Koning 

in eeuwigheid. 11 JHWH zal Zijn volk sterkte geven; JHWH zal Zijn volk 

zegenen met vrede. 

Plasma-ontladingen kunnen voor 

spectaculaire verschijningen zorgen in 

het heelal, net als het Noorderlicht. In 

oude tijden dachten de Grieken dat de 

god Zeus en de god Apollo met speren 

en wapentuig in het hemelruim aan het 

werpen waren naar tegenstanders. Het 

hemelruim zag men als een soort theater 

waar de goden soms 

oorlog voerden met 

elkaar. De aarde beefde 

soms van de donder. Bij 

plasma-ontladingen 

werden wonderlijke 

figuren waargenomen, 

waaraan soms de naam 

van Kristian Birkenland 

verbonden is. Birkenland 

voerde experimenten uit 

op dat gebied. Ook 

Anthony Perott maakte 

verschillende afbeeldingen van de plasma-ontladingen. De planeet 

Saturnus vertoonde hele speciale plasma-ontladingen. Op Saturnus kon 

het soms ook heel erg stormen, vooral op de zuidpool van deze planeet, 

waar de storm de vorm van een oog vertoonde.  
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http://saturndeathcult.com/the-sturn-death-cult-part-1/the-golden-age/ 

http://starworlds.blogspot.co.id/2012/06/prometheus-saturn-and-

return-of-golden.html 

 

https://www.rt.com/news/334612-fukushima-mutations-damage-

greenpeace/?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_ca

mpaign=chrome 
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11-9-2014: Keys to Cosmic Doorways – 

Back in 2011 I had made some slides suggesting a relationship between the 
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layout of the 911 Memorial, “Reflecting Absence” and the Roman God Saturn. 

 

 

http://christianitybeliefs.org/end-times-deceptions/the-star-of-

david-deception/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=hneI5N4UcYk 

https://www.youtube.com/watch?v=9N5MtrXUtDk 

https://www.youtube.com/watch?v=jdMIFq8zL_U 

 

Saturnus = Kiyun (zie Amos 5:26)  

De Egyptische god Chiun of Khiyn is Saturnus, de god van de tijd 

(Chronos). Het symbool ervan is de zogenoemde Davidster, een zespunt, 

het teken van Kain. Nu lijkt het uit Openbaringen 13:18 dat het getal 666  

staat voor alle kwaad in de wereld. Dat is niet het geval, aangezien in de 

natuur veel dingen ook een zeshoekvorm zijn of hebben, zoals het 
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honingraat, bloemen, en ook de tijd verdeeld is in een uur dat 60 minuten 

en 60 seconden telt. In getallenreeksen is 1+2+3 tot 36 opgeteld ook 666.  

In horens, sterrenstelsels zien wij ook het getal 6 en omgekeer 9 terug, 

zoals in de Melkweg. De Babylonische magiërs waren zon- en 

planetenaanbidders. Zij verdeelden de sterrenhemel in 36 delen en 

maakten er 

amuletten  voor 

die zij Sigilia 

Solis noemden, 

dat zijn zonne-

zegels. De 

priesters 

droegen deze 

amuletten die 

de cijfers 1 – 36 

bevatten. Op 

deze wijze was 

men bezig de toekomst te voorspellen. Het getal 666 stond bij hen dus in 

het teken van de zonaanbidding. De christelijke kerk heeft de sabbat 

verworpen en de heidense zonaanbidding overgenomen, en daarmee het 

getal 666. Hieraan gekoppeld zit het ritueel dat de Babylonische priesters 

voltrokken tijdens lente-equinox, nl het brengen van een mensenoffer. 

Dat is door de christelijke kerk ook overgenomen, en wel in het 

zogenaamde bloedoffer van de mythische Jezus en het van de heidenen 

overgenomen Paasfeest (Easter).  Ook daarbij spelen de getallen 3, 6 en 

9 een rol. De Jezuieten-illuminati hebben ook het getal 3 gebruikt om de 

wereldmacht en Nieuwe Wereld Orde te kunnen vestigen. Wereldoorlog 

1 is op touw gezet om via de Balfour-

verklaring het land Palestina te 

verkrijgen. Wereldoorlog 2 was er om 

de zogenaamde holocast op te zetten 

waarmee men trachtte alle joden naar 

de nieuwe zionistenstaat Israel te 

lokken. Wat hen wel gelukt is om 

zoveel mogelijk Khazaren –dat zijn 

nakomelingen van Kain, Ezau en dergelijke-  naar Palestina te brengen 

om er een Groot-Israel te vestigen. Zij hebben wereldoorlog 3 nodig  om 
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de verschijning van hun messias te laten plaatsvinden, alsof dat de 

reincarnatie is van Salomo en de priesterkoning Melchizedek. Dan 

moeten de drie grootste wereldreligies worden samengesmolten tot één 

nieuwe wereldreligie in de nieuwe Saturnus-eeuw.  Zij zijn druk bezig 

om de aarde van de huidige zon los te koppelen met als doel om bij 

Saturnus te komen, en uiteindelijk om in de Melkweg zich te vestigen. 

De Melkweg ziet er uit als een soort krab met twee grijppoten, een 6 en 

een 9. Die armen heeft men de volgende namen gegeven: Scutum-

Centaurus en Perseus. Momenteel vertoeven wij als aarde nog in de 

zogenaamde Orion-arm.  De Saturnus-ster bestaat uit twee driehoeken, 

net als de Melkweg nog twee armen heeft, die tenslotte een eenheid 

moeten gaan vormen. In de Melkweg zal deze grote eenwording moeten 

gaan plaatsvinden. Ook de continenten van de aarde moeten zich samen 

gaan voegen in de toekomst. De eenwording aller dingen werd reeds door 

de oude Egyptenaren uitgedrukt in de eenwording van de twee landen, 

van Boven-Egypte en Beneden-Egypte.  

 

This annotated artist's concept illustrates the new view of the Milky Way, 

along with other findings presented at the 212th American Astronomical 

Society meeting in St. Louis, Mo. The galaxy's two major arms (Scutum-

Centaurus and Perseus) can be seen attached to the ends of a thick central bar, 

while the two now-demoted minor arms (Norma and Sagittarius) are less 

distinct and located between the major arms. The major arms consist of the 

highest densities of both young and old stars; the minor arms are primarily 
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filled with gas and pockets of star-forming activity. The artist's concept also 

includes a new spiral arm, called the "Far-3 kiloparsec arm," discovered via a 

radio-telescope survey of gas in the Milky Way. This arm is shorter than the 

two major arms and lies along the bar of the galaxy. Our sun lies near a small, 

partial arm called the Orion Arm, or Orion Spur, located between the 

Sagittarius and Perseus arms.  

 

Zo zal ongeveer de nieuwe aarde eruit gaan zien na eenwording. 

De illuminati verheugen zich reeds op de grote eenwording en hebben 

er zelf de hand in genomen om het op hun eigen denkwijze tot stand te 

brengen of te doen versnellen. Daarbij zijn door hen grote mensenoffers 

gebracht, zoals op 11 september 2001 te New York, waar de twee 

WTC-torens als dualiteiten moesten wijken om er het nieuwe One 

World Trade Center te plaatsen als anti-prisma.  Deze Freedom-toren 

blijkt een Islamitische gebedstoren te zijn, zie: 

   http://hillaryraimo.blogspot.co.id/2011/09/symbolism-of-new-one-

world-trade-center.html 

https://timetowakeupnews.wordpress.com/2013/12/03/one-world-trade-

center-mega-ritual-the-occult-illuminati/ 
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Wat in het boek Henoch staat over de komende nieuwe tijd is wel een 

heel beetje anders dan wat de illuminati in hun plannen hebben beraamd. 

In hoofdstuk 91:12 tot 19 staat het volgende: 

   De overtreders zullen in de handen van de rechtvaardigen worden 

gegeven. Er zal in die tijd een huis gebouwd worden voor de Grote 

Koning en zijn glansrijkheid. In de negende week zal het rechtvaardige 

oordeel openbaar worden aan de hele wereld.  Alle werken van de 

bezoedelden zullen van de aarde verdwijnen, en de gehele mensheid zal 

naar de weg der gerechtigheid uitzien. De eerste hemelen zullen 

wegrollen en nieuwe hemelen zullen verschijnen en alle krachten in de 

hemelen zullen zevenvoudig licht geven. En na dit zullen er ontelbare 

weken komen, voor eeuwig, waarin alles in zuiverheid en 

rechtvaardigheid gehuld zal zijn, en er zal geen overtreding meer 

plaatshebben.   

Wijst dit erop dat we inderdaad naar de Melkweg op reis zijn als aarde, 

waar de nieuwe hemelen zijn, en waar het altijd licht zal zijn in volle 

overvloed, zonder kwaaddoeners, alleen vrede en rechtvaardigen? 

 Daar zal de Almachtige God álles zijn in allen, volkomen Eén.  


