
Van Mens-Motor tot Motor-Mens, 
òf tot Licht-Mens ?

Samengesteld door Pieter Frank, van de familie Van der Meer, geboren 06-07-1945 te 
Grafhorst/IJsselmuiden. Autotechnieker, studies geschiedenis/theologie/gezondheid/geometrie 

met brede interesses.  

De mens is technisch gezien min of meer gelijk aan een zeer hoogwaardige verbrandingsmotor. 
Vandaag de dag zijn wij in staat een motor-mens te bouwen. In deze presentatie zullen wij zien 

hoe dat eraan toe gaat en of dat stand kan houden en waarom technici dat doen.



Mens en Motor 
• De Mens –het lichaam- is een 

verbazingwekkende machine. 
Hoe meer je als techneut over 
het ontwerp en het 
functioneren ervan denkt, hoe 
meer bewondering je krijgt 
voor de Ontwerper en 
Bouwmeester.  De Motor(en) 
is(zijn) een menselijke vinding, 
vrij betrouwbaar, wereldwijd 
miljoenen malen toegepast en 
geperfectioneerd. Techniek 
lijkt onze verlosser te zijn.  
Beiden –Mens én Motor- zijn 
aan de zwaartekracht 
onderhevig. De materialen die 
bij de schepping van Mens en 
Motor zijn gebruikt komen uit 
de aarde. De eigenschappen 
van deze materialen zijn o.a. 
dat ze vergankelijk zijn.   



Mens = Leven = Beweging, Motor  = Bewegen

• Een motor (= Latijns 
woord voor beweger) is 
een machine die 
bepaalde soorten 
energie omzet in 
bewegingsenergie. 
Meestal betreft het een 
ronddraaiende 
beweging, maar lineaire
bewegingen zijn ook 
mogelijk.



De drie grote levensvragen van de Mens(en)

• 1. Wie zijn wij en 
wat doen wij op 
aarde ?

• 2. Waar komen wij
• vandaan ?
• 3. Waar gaan wij 
• naar toe ?



Wat geven religies als antwoord ?
• Op de vorige afbeelding gaf John Bunyan, de bekende schrijver van ‘De Christenreis’ zijn visie weer, 

namelijk dat er voor de mensen slechts twee wegen zijn. De één wordt de ‘brede weg’ genoemd, die men 
laat eindigen voor zondaren in een hel die eeuwig brandt en waar men gepijnigd wordt. De ándere weg 
wordt de ‘smalle weg’ genoemd, die leidt naar de hemel voor rechtvaardigen, een heerlijk oord van 
zaligheid. Men projecteert zegen en vloek naar een onbekend hiernamaals.



Onopgeloste 
vragen
• Het vierkant-

maken van de 
cirkel

• Wij mensen 
hebben niet overal 
een pasklare 
oplossing voor, 
ook de technici 
niet



Het Wiel
• De Cirkel vinden wij overal 

terug in de schepping, in de 
mens en in de motor en 
techniek. De cel, onze ogen, 
het zijn volmaakte cirkels. De 
kruiwagen, het waterrad, de 
potenbakkersschijf, het 
vliegwiel, tandwielen, etc. Het 
Paard met de wagen is 
eeuwenlang hét aangewezen 
vervoermiddel geweest. Het 
wiel maakte transport 
eenvoudiger. Paard-en-wagen 
is pas een jaar of 70-80 terug 
vervangen door de auto, 
tractor, trein. Molens malen op 
ronde stenen. De klok draait op 
ronde raderen, de 
versnellingsbak zit vol met 
ronde tandwielen, katrollen, 
spinnewiel, wasmachine, etc. 



Gewrichten en 
koppelingen
• Om te kunnen scharnieren 

en tegelijk een draai te 
maken hebben wij armen en 
benen, vingers en tenen en 
knieën waarmee wij kunnen 
lopen, werken, tillen, 
sporten, etc. Voorzien van 
een motor kan een 
graafmachine ons de schop 
uit handen nemen en ons 
werk verlichten.  In de auto 
en andere machines worden 
koppelingen en scharnieren 
toegepast, denk aan 
homokineten, aan 
kruiskoppelingen, etc. 



De Ontwerper(s) van de Mens(en)
• In de Bijbel wordt ervan uitgegaan dat de SchepperGod

de mens(en) geschapen heeft naar Zijn beeld en 
gelijkenis. Adam uit de aarde of rode klei geformeerd, 
en Eva uit een rib van Adam gebouwd. Mythe of 
historische werkelijkheid?  De mens is er. De Schepper 
noemde Zijn producten als zijnde zéér goed. Dat is ook 
wel gebleken. Miljarden mensen zijn er op aarde en 
hebben er op aarde geleefd. Het mens-motor-
mechanisme zit uiterst knap en ingenieus in elkaar.  
Hulde aan de Schepper!

• Volgens de Sumerische kleitabletten is de mens door de 
Anunnaki geschapen. De Anunnaki vormen in de 
Sumerische mythologie een groepje goden, waarbij Anu
de oppergod van de hemel is.

• Ons denken is een nadenken over de gedachten van de 
Scheppers. Gezang 136:  Lof zij de Heer, die de werelden dacht, 
en zij waren, die al de dropp'len geteld heeft der golvende baren, die 
met zijn staf heerst van de wieg tot het graf:



De Anunnaki
• Anunna betekent zoveel als ‘die van koninklijke 

bloede’.  Anu als oppergod gaf zijn troon over aan 
Enlil, wat kwaad bloed zette bij zijn broer Enki, die 
alchemist was en de mensheid zou hebben 
geschapen.

• In de Thora en het apocriefe boek Henoch wordt over 
de Nefilim gesproken. Nefilim = ‘de gevallenen’, of ‘zij 
die uit de hemel neerdaalden’. 

• Daar waren reuzen onder, geweldigen uit de voortijd, 
wat gevallen engelen (boodschappers) zouden zijn. Zij 
waren ontrouw aan de Scheppergod en werden van 
hun buitenaardse planeet verwijderd. Door de 
zondvloed zijn de meesten van hen verdronken. Na 
de zondvloed wordt er nog melding van het gemaakt 
dat zij in het land Kanaän woonden. David versloeg de 
reus Goliad. De reuzen werden ook Anakim genoemd, 
ook Hethieten, Ferizieten, Perizieten, Jebusieten, etc. 
Of dat ook familie was van de Anunnaki is een open 
vraag



De eerste Techneuten
• De Nefilim zijn een intelligent ras (zie Monika Myers

boek erover) wat nog niet uitgestorven is. Zij komen 
ergens uit de Galaxie en zijn van hun thuisplaneet 
verstoten. Sommigen van hen zouden op de 
Noordpool van de planeet Saturnus gevangen zitten. 
De Nefilim willen via technieken terugkeren tot hun 
oorspronkelijke woonplaats (die in het Grieks 
Oiketerion wordt genoemd). En zij willen hun 
companen bevrijden uit hun gevangenis. Reeds 
vanouds waren zij bezig om via sterrenpoorten naar 
andere dimensies te kunnen reizen. Van die oude 
technieken zijn vondsten gedaan, met name in Irak 
en Egypte. Het is hen nog niet gelukt om met de 
oude technieken hun doel te bereiken. Dat probeert 
men vandaag de dag wel te bereiken via de 
allergrootste machine of motor die ooit gemaakt 
werd, nl te Zwitserland,  CERN in Genève, waarover 
later meer.

•



Oude technieken
• In de tempel van Abydos in 

Egypte zijn afbeeldingen van 
helikopters, tanks en andere 
vliegende machines. De 
piramiden zijn door de Nefilim
gebouwd, met technieken om 
o.a. de zwaartekracht tijdelijk op 
te heffen. Ook UFO’s en andere 
ruimteschepen en 
lanceerplaatsen waren er reeds. 
In Sumerië (Irak) en het Midden-
Oosten lagen diverse 
lanceerplaatsen. De 
zogenaamde ‘Toren van Babel’ 
was een lanceerplaats of 
sterrenpoort, waar men met éen 
‘Shem’, dat is een ruimtecapsule 
vluchten maakte. 



Er is niets nieuws 
onder de zon

• Oud-Egypte Djeds als een 
soort generator om 
stroom op te wekken en 
lampen te laten branden.

• Links onder een bougie 
voor een motor, en een 
zeer oud exemplaar links 
ernaast



Buitenaardse Technologie
• CARET, electra, 

magnetisme en hoe dat 
gebruikt wordt voor 
UFO’s.

• De graancirkels dienen 
als voorbeeld 
http://www.cropcirclec
onnector.com/anasazi/f
ringe2012a.html

• De buitenaardsen 
geven de mensen 
d.m.v. graancirkels 
technische info 
door aan hun 
geslachtslijn op 
aarde



Buitenaardse 
voorlichting
• Cropcirkels als voorbeeld 

aan de mens gegeven om 
er technische 
hulpmiddelen van te 
maken, zie de website:

• http://www.cropcircleconnector.com/anasa
zi/fringe2012a.html

• En zoek bij CARET (echt verbazingwekkend)



Nogmaals 
Graancirkels
• Moderne technieken
• De meeste uitvindingen op het gebied van 

elektra komen van Nicolaas Tesla. Hij kreeg de 
instructies door van buitenaardsen



Mens, oorlog 
en motor

• Oorlogen zijn zo oud als de mensheid en hebben 
miljoenen slachtoffers geëist. En waarom? Wie schiet 
daarmee op? Kijk eens naar de moderne 
wapenwedloop en de kosten ervan? De motor werd 
ongeveer 100 jaar geleden ingezet in de wapensector, 
waarbij het paard het veld kon ruimen na eeuwenlange 
trouwe dienst. De gemotoriseerde oorlogsvoertuigen 
namen de rol van het paard over, en sindsdien  hebben 
wij tanks, legervoertuigen, helikopters, straaljagers, 
oorlogsschepen, etc.  In de landbouw werd het paard 
ook buitenspel gezet door de toepassing van motoren. 
De mensheid wordt reeds duizendenjaren geteisterd 
door oorlogvoerende overheden, die hun 
machtsgebied willen uitbreiden en hun hebzucht willen 
bevredigen. Massavernietigingswapens, etc. Wanneer 
zullen wij de oorlog niet meer leren? Zie Jesaja 2:4  en 
zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun 
spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere 
volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog 
meer leren. 



De Oorlogvoerende 
Mens (de Cabal)
• Er is op aarde een 

geslachtslijn welke in 
hun genen het 
oorlogvoeren
meedragen en 
doorgeven, nl de 
Khazaren. De 
wapenindustrie 
floreert daardoor 
goed, met een hoge 
omzet. Export geeft 
als reactie import van 
zogeheten 
vluchtelingen.



Oswald 
Spengler
• Oswald Spengler is de beroemde 

schrijver van: De ondergang van 
het Avondland. In zijn boek ‘De 
Mens en Techniek’ geeft hij aan 
dat de mechanisering van de 
wereld het stadium van de 
gevaarlijkste overspanning 
bereikt heeft: dieren en planten 
sterven uit, ontbossing voor 
krantenpapier, etc. De tijd –en 
dus het leven- zijn niet 
omkeerbaar.  Geen stap in de 
geschiedenis laat zich ongedaan 
maken. De wapens van alle 
roofdieren zijn natuurlijk. De 
mens heeft kunstmatige wapens 
gemaakt. Wij zijn de weg naar 
beneden ingeslagen. 



Het Apocriefe boek 
Henoch
• Het boek Henoch spreekt 

over de gevallen engelen 
(Nefilim) en de 
demoralisatie van de 
mensen door de 
vermenging van deze 
Nefilim met de vrouwen der 
mensen. Er werden reuzen 
uit geboren, die de aarde 
met wrevel vervulden. In de 
dagen van Jared waren er 
wel 200 van deze Nefilim op 
de berg Hermon. Azazel was 
één van hun leiders die de 
mensen in technologie 
voorlichtte. De zondvloed 
kwam en Noach overleefde 
het.  



De Nefilim inTibet
• In Tibet staat de Lukhang Tempel met het Potala Paleis, 

oud centrum van occultisme. In Lhasa liggen op een 
geheime plaats nog drie gebalsemde Nefilim-reuzen 
opgebaard. De top van de illuminati en nazi’s doen daar 
hun VRIL op. Op de afbeelding hieronder de Zwarte Zon 
en het occulte Vril gezelschap. Ook de hele familie Von 
Amsberg was daar, waar Willem-Alexander en Maxima 
werden ingewijd door een Boedhistische monnik.



Zijn de Anunnaki de scheppers van de mens?
De god Enki zou met behulp van Ninharsag, de chef van de medici der Anunnaki, via genetische 
manipulatie door 223 genen van de Anunnaki met die van de reeds bestaande mensachtigen de 
Adam en Eva mensen hebben gemaakt. Bron: de Sumerische kleitabletten.



De Mens als Tempel

Tempel = Wacht-kamer, plaats 
waar de Godheid kan verblijven. 
De Tempel te Luxor in Egypte heeft 
de vorm van een mens. Het gaat 
om verlichting of opening van ons 
3e oog. Lux = licht, Or = goud

Ormuz = witgoudpoeder, zie het 
boek van Sir Laurens Gardner.

De Adam-mens als ‘tempel’ diende 
te wachten op instructies van zijn 
Scheppers inzake procreatie of het 
maken van een geslachtslijn. 



De Mens-Tempel als energiecentrale
• De Pijnappelklier of ons 3e oog samen met de Thalamus en Hypofyse vormen een drie-eenheid en 

krachtcentrale, de poort naar verlichting om de heerlijkheid van de SchepperGod te zien en vrede in het 
hart te verkrijgen. De Pijnappelklier is de kosmische communicatiebron, de inwendige zon. De mens zou een 
energie-conductor (geleider) zijn voor de Anunnaki. Daar komen wij nog op terug. 



De Zon als Levengevende Motor
• Reeds in oud-Egypte en 

in oude culturen  kende 
men de zon  als 
levensbron voor de 
aarde. Men kende de 
straling van de zon. 
Vandaar de zonverering 
en de latere zondag van 
het Christendom 
vanwege de instelling 
van Keizer Constantijn 
de Grote. De 7e dag als 
sabbat werd verlaten en 
de 1e dag der week 
werd de christelijke 
rustdag, ten onrechte.



Motor op Zonne-energie
• De mens kan niet 

zonder de zon, en 
voertuigen op zonne-
energie gebruiken de 
zon als voeding.

• De Nuna 5 van Nuon en 
Delftse studenten die 
voor de 5e keer wonnen 
met een auto die 
volledig op zonne-
energie rijdt.



Onze inwendige zon = ons 3e oog
• Hersenen lijken op een walnoot. De Walnoot is juist 

goed voedsel voor de hersenen. De hypofyse lijkt 
op een vijg, die ook weer gezond is voor de 
hersenen. De pijnappelklier lijkt op een 
dennenappel, of op een transistor. De Illuminati 
weten goed dat hun 3e oog verduisterd is



Twee Zonnen 
Tweelingzielen
• Ooit waren er twee zonnen. 

Michael Jackson en zijn 
wederhelft Susan Elsa waren 
één, wat zich reflecteerde in 
alle twee.

• Twee = twin. De twee cilinder 
motor. De Jawa motorfiets 
met twin-motor



Twee cilinder 
Boxer motor
• De mens heeft veel 

organen en zaken in zijn 
lichaam die in tweeën zijn 
gesplitst. Neem de longen, 
de hersenhelften, twee 
ogen, twee neusgaten, 
twee oren, twee armen en 
twee benen, twee 
bloedsomlopen, twee 
lippen, etc. De boxer-
motor als tweecilinder 
doet het goed. De BMW-
motorfiets, de Citroën 
2CV lelijk eend, ze hebben 
hun kwaliteit meer dan 
bewezen. 



Drie Zonnen: dogma 
van de Drie-eenheid

• Op oude 
afbeeldingenstaan
zelfs drie zonnen. 



Uncle Sam’s
drie-eenheid
• Van Atlantis tot 

Egypte naar Nieuw 
Atlantis =Amerika

• De drie grote 
‘motoren’ die de 
economie en 
mensheid aan de 
gang houden

• Londen: geld
• Washington: 

militair/oorlog
• Vaticaan: religie



Babylon : 
Egypte : Rome

• Het Vaticaan
• De Vrijmetselaren
• Getal 666



Het getal 7
• Zeven is het getal 

van de 
volmaaktheid, 7 
dagen = week, 7 
openingen in ons 
hoofd.

• Een 7 cilinder 
radiaalmotor uit 
Australië

• Het octaaf
• 7e dag = rust/sabbat
• Jakob = Jah-cuboi, 

dat is de kubus van 
JHWH, heeft als de 
dobbelsteen 3 
koppels: 1+6=7, 
2+5=7, 3+4=7 



Sterrenpoort  
Vortex

• CERN
• Alle leven 

ontstaat dmv
vortexen, en 
CERN bootst het 
na om nieuwe 
dimensies te 
openen en te 
ontsnappen aan 
de aardse 
gebondenheid. 
Hierover straks 
meer. Het is 
voor de 
illuminati een 
strijd op leven 
en dood.



Vortex
• Schepping: Aan de Vortex 

zijn de werelden 
verbonden met elkaar 
dmv portalen. De Ene 
Schepper die verborgen is 
is het grootste geheim dat 
de Vortex herbergt. De 
Vortex is de Goddelijke 
Levensenergie van alle 
leven, die voor ons 
voortkomt uit de zon. De 
zon ontvangt deze energie 
uit de Melkweg, en de 
Melkweg ????? De 
Schepper werkt volgens 
vaste Natuurwetten, 
verschijnen en weer 
verdwijnen 
(vergankelijkheid).  Vortex 
is leven = beweging.   



Pentavorm
• Inwendige 

sterrenpoort, 
de opening 
van ons 3e

oog.



Zo Boven 
Zo Beneden

• Egypte, de wijsheid is van 
Boven, en wordt Beneden 
gezocht. Zowel door de 
goeden als kwaden. Wat wij 
ermee doen is ónze 
verantwoording. Maken wij 
een Paradijs van de aarde of 
een puinhoop? Er zijn twee 
tegengestelde krachten 
waarvan alle aspecten in het 
universum –en dus ook het 
aardse leven- afhankelijk 
zijn, Yin-Yang volgens de 
Chinezen, dat noemen wij 
dualiteit, mannelijk en 
vrouwelijk. Het zijn geen 
louter tegenstellingen, maar 
vooral aanvullende waarden, 
dus complementair.



Alles gaat in ons leven om LICHT = Bewustzijn

Donorcodicil, orgaantransplantaties, of toch een ‘Blijf van mijn 
DNA’ huis?
Kortom: afhankelijk van de onderliggende intentie en het 
beoogde effect…kan DNA zowel ‘positief’ als ‘negatief’ 
beïnvloed worden! Voor heling doeleinden of voor andere 
doeleinden. Pas dus op als u gevraagd wordt DNA af te staan. 
Vaccinaties dienen ons niet, ze zijn ineffectief en potentieel 
levensgevaarlijk gebleken. Sta dus ook niet toe dat u (en uw 
kinderen!) op een andere manier als proefkonijnen worden 
gebruikt zonder uw toestemming (of met uw toestemming, 
maar zonder eerst van deze belangrijke informatie kennis te 
hebben genomen). Licht = levengevend, maar kan ook dodend 
zijn (bliksem, zonnesteek) Er zou voor de zondvloed een 
watergordel rond de aarde hebben gezeten, die een soort kas-
effect gaf, zonder schadelijke stralen.



De mens heeft de 
motor niet uitgevonden
• Niet de mens heeft de motor 

uitgevonden, maar de natuur 
leverde het voorbeeld aan de 
mens. De Salmonellabacterie 
heeft zweepstaarten waarmee 
het zich voortbeweegt. De 
zweepstaart is op assen 
gemonteerd en wordt 
aangedreven door een miniscuul
klein motortje dat op 
waterstofionen loopt en wel 
1000 toeren per minuut kan 
draaien. Men noemt dit een 
‘protonmotor’.  Onbelast kan 
deze motor wel 100.000 rpm
draaien. Bionica is een 
vakgebied dat inspiratie uit de 
natuur haalt en daarmee 
technische oplossingen zoekt. 



De Natuur als voorbeeld 
voor de Explosiemotor

• De Natuur levert het bewijs. De 
Bombardeerkever De bombardeerkever dankt 
zijn naam aan zijn zeer goed ontwikkelde vorm 
van verdediging. Een groot aantal insecten 
scheidt bij verstoring smerige stoffen uit, maar 
de bombardeerkever spant de kroon. De kever 
heeft een ware explosiekamer in zijn achterlijf, 
waarin stoffen liggen opgeslagen 
(hydrochinonen). Als de kever geïrriteerd raakt, 
laat deze waterstofperoxide in de kamer 
vloeien en reageren de stoffen wat een serie 
plofjes tot gevolg heeft, waarbij 
chinonverbindingen ontstaan en ook gas 
vrijkomt. Het naar jodium-ruikende stinkende 
en corrosieve sekreet wordt door de 
gasvorming naar buiten gespoten, en heeft 
door de chemische reactie een temperatuur 
gekregen van rond de 100 graden celsius(!). 
Ook heeft de kever een soort 'spuitkop' aan zijn 
achterlijf om te richten, wat iedere mogelijke 
aanvaller, zoals een mier of andere kever, doet 
afschrikken.



Zelfherstellend
Vermogen
• De Schepper heeft de 

factor ‘Herstel’ in levende 
wezens ingebouwd. Dus: 
Niet eenmaal gewond 
betekent altijd gewond. 
Een motor kan zichzelf 
niet herstellen, daar zijn 
technici voor nodig. Een 
hagedis in nood werpt 
zijn staart af om de 
achtervolger te 
misleiden. De staart 
groeit erna vanzelf weer 
aan.



Robotica, 
Voortplanting  

• In de schepping is voortplanting noodzakelijk om het leven in 
stand te houden. Momenteel kunnen robots zichzelf 
voortplanten. De VU-hoogleraar Gusztr Eiben is daarin geslaagd, 
(wereldprimeur)  dat noemt men evolutionaire robotica. Het is 
gelukt robots zich te laten voorplanten zoals levende 
organismen. Live op de Campus Party in de Jaarbeurs Utrecht 
paarden vandaag twee robots van VU-hoogleraar Guszti Eiben
en was daar: een robotbaby.

• Hoogleraar kunstmatige intelligentie Guszti Eiben en zijn team 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam presenteren: robots die 
een partner selecteren, paren en zich voortplanten. Het 
onderzoeksteam creëerde fysieke robots met eigen DNA die via 
een 3D-printer een baby kunnen krijgen. De eigenschappen van 
de ouders worden willekeurig gecombineerd, zowel de software 
(het brein) als de hardware (het lichaam). Doordat de 
robotouders een geschikte paringspartner selecteren, 
verbeteren volgende generaties hun vorm en gedrag: ze passen 
zich aan hun omgeving en de taak die ze doen. Allemaal net 
zoals levende organismen in de natuur.



DNA mutatie (wijziging)



Geboorte van de Aarde: 
Er zij Licht

• Materie is 
afgekoeld 
licht. Licht 
breekt zich 
op een 
prisma in 7 
kleuren



Epigenetica
• DNA en stamcellen kunnen worden 

gewijzigd door middel van 
electromagnetische velden. Ons DNA 
werkt als motor van onze fysieke 
frequenties. Wij zijn geen 
gevangenen van ons DNA en van 
onze genen, alsof deze ziekten 
erfelijk zouden doorgeven, zie 
onderzoekresultaten van Bruce 
Lipton en Carlo Ventura.  Stamcellen 
kunnen zelfs achteruit 
geprogrammeerd worden. Met een 
positieve mentale staat is DNA te 
wijzigen, zoals door liefde, geluk en 
blijdschap. Dan produceert men 
meer hormonen die ziekten 
bestrijden.  In onze genen zitten 
schakelaars die aan en uit kunnen 
worden gezet.



In den Beginne    óf   door het Beginsel ?

• De Bijbel begint met Genesis, en de vertalers 
hebben het Hebreeuwse 

• Tohu wa bohu ( הּו הּ֙ו ָוֹב֔ )ֹת֨ ) als volgt onjuist 
vertaald:

• 1 In den beginne schiep God den hemel en de 
aarde.

• 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis 
was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde 
op de wateren.

• 3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.



Wat is dat Goddelijke Beginsel ?

• De juiste vertaling is: Door het Beginsel heeft God alles geschapen en 
herschapen. 

• De aarde was niet woest en ledig, maar werd woest en chaotisch. In de 
oertijd waren er reeds vernietigende krachten werkzaam die Gods schepping  
-net als vandaag de dag- tot een chaos maakten. De Illuminati denken dat 
uit de chaos een nieuwe orde tevoorschijn zal worden getoverd. Oude 
werelden en samenlevingen zijn ten ondergegaan vanwege ontoelaatbaar 
gedrag, tegennatuurlijke leefwijzen, zoals Mu, Lemuria en Atlantis. Er waren 
enkele overlevenden o.a. Maya’s die de dans ontsprongen  en aan de 
catastrofen ontsnapten. In hen ontwaakte het bewustzijn dat de mens terug 
moet tot een natuurlijke leefwijze. Zie over de natuurwetten de boeken van 
Marja de Vries. Er is geen straffende God die bloedoffers zou vragen. De 
mens straft zichzelf volgens de wet van Oorzaak en Gevolg.



De Natuur is Gods enige 
geschreven boek

• Er zijn verschillende religieuze boeken als de 
Bijbel, Koran, etc, waarvan beweert wordt dat ze 
“Gods Woord” zijn, geïnspireerd. Er is slechts één 
boek dat door de vinger Gods zelf is geschreven, 
dat is de Natuur. De Natuur = Techniek ten 
voeten uit. De Natuurwetten werken feilloos.  Bij 
een motor wordt door fabrieken meestal een 
instructieboek afgegeven. Onze Schepper heeft 
Zijn wetten in ons hart gelegd, alleen kunnen wij 
ze maar moeilijk ontcijferen. Wanneer u het 
boek van Ylva Poelman  “De Natuur als 
Uitvinder” leest, kunt u zien hoe miljarden jaren 
aan innovatie gratis voor ons beschikbaar is.  De 
Natuur dient dan ook onze inspiratiebron te zijn.



Het Goddelijke Beginsel of Principe is de Gulden 
Snede, Phi, Pi, Fibonacci, etc. 



Natuur en Techniek



Egyptisch scheppingsverhaal: De Oerberg

In de verschillende Egyptische scheppingsmythes komen we de Oer-berg 
en de Oer-oceaan tegen. Vanuit de Oer-oceaan ontstond de eerste 
beweging; de Chaos. Uit deze chaos ontstond de eerste ordening; land, 
of een berg waarop de schepping zich verder kon ontwikkelen, volgens 
de Egyptenaren



De Gulden Snede en ons lichaam

Hartslag van de Mens
Er wordt beweerd dat de hartslag van de mens klopt volgens de phi verhouding. 
Toch is dit nog niet wetenschappelijk onderzocht en bewezen. Op een ECG 
(elektrocardiogram) is een uitslag van een hartslag te zien. De lengte tussen twee 
hartslagen en de lengte tussen de eerste hartslag en het sluiten van de 
hartkleppen staan in verhouding met elkaar tot 1,618. Het hart is het belangrijkste 
orgaan van de mens en zelfs dit orgaan heeft te maken met de gulden snede.

DNA-moleculen dragen ook de gulden snede met zich mee. 
Dit is opnieuw erg apart, zeker omdat het DNA erg klein is en 
uiteindelijk vormt dit het uiterlijk en innerlijk van de mens. 
Eén DNA-molecuul is namelijk 34 Ångström (1 Ångström=1.0 
× 10-10 meter) lang en 21 Ångström breed. Dit zijn cijfers uit 
de fibonaccireeks. Ook in de vorm van het DNA molecuul zit 
de gulden snede verborgen. In een DNA-cel zitten 2 
buigingen, een grote en een kleine. De lengte van deze twee 
is weer de gulden snede van de lengte van de grote buiging.



De Heilige Geometrie: 



Geometrie of Meetkunde: Geo = Aarde, Metria = meten

• Geometrie is één 
van de oudste 
exacte 
wetenschappen 
en toont het 
bewijs aan in 
zichzelf, staat 
lijnrecht 
tegenover 
veronderstellingen 
en ‘geloof’.  

The great Hermetic Secret lies concealed 
behind the ‘Wall of Mystery’ which can only be 
penetrated through an astute employment of 
geometry.





De Platonische 
lichamen en het 
menselijk 
lichaam

Na de bevruchting is er sprake van
een nieuw vruchtje (embryo), een
cel waarin de vrouwelijke eicel en
de mannelijke zaadcel zijn
samengesmolten. Bij die
versmelting liggen de kernen naast
elkaar, waarvan hun inhoud in
elkaar overgaat. Dit proces duurt
ongeveer een half uur. In dat
vruchtje van de nieuwe mens zijn
na een half uur álle genetische
eigenschappen bepaald. Hierna
hoeft alleen nog de verdere
ontwikkeling te komen door middel
van de celdeling en groei.



• Wanneer het vruchtje (embryo) twee weken oud is begint 
zich uit weefsel (ectoderm) het zenuwstelsel te 
ontwikkelen. Het hart is eerst gevormd, en uit het hart 
wordt de verdere mens opgebouwd.  Dat zenuwstelsel 
begint als een soort rechte schijf, wat de neurale plaat 
wordt genoemd. Deze rechte plaat gaat zich in korte tijd 
ombuigen of omkrullen, zodat bij de 3e week de uiteinden 
bij elkaar komen en er een buis wordt gevormd. Voorin 
deze neurale buis ontwikkelen zich de hersenen.   

• Opmerkelijk hierbij is dat alles in de schepping uit de 
Schepper is voortgekomen, welk proces we in de cirkel 
afgebeeld zien. De cirkel staat voor heelheid, is leeg en vol 
tegelijk, dus vol-ledig. Wanneer de cirkel doorbroken wordt 
en rechtgebogen, ontstaat de tijdlijn. Dat is lineair, waarop 
ons Westerse denken is gebouwd. In de natuur en 
schepping kromt zich alles, aangezien niets rechtlijnig is. 
Dat is cyclisch, waarop het Oosterse denken is gebaseerd. 
Net als bi-metaal kromt zich alles terug naar de cirkelvorm. 
Daarbij ontstaan eerst driehoeken, daarna vierkanten en 
tenslotte vijfhoeken, die de cirkel het dichtst benaderen. 
Wonderlijk dat dit geometrisch proces zich in de eerste 
weken van ons bestaan als vruchtje reeds voltrekt. U kunt 
dit nalezen in de boeken van Drunvalo Melchizedek: De 
Geometrie van de Schepping, 2 delen. 

• Zie Psalm 139



Heilige Geometrie of Sacred Geometry Psalm 19



Het Hart van de Mens is geen 
pomp maar regulator. Ons 
bloed pompt het hart.

1. Bloed dient te circuleren
2. In het bloed zijn allerlei stoffen of deeltjes aanwezig
3. Bloedcellen staan altijd onder druk
4. Bloed is vormloos en wordt van buitenaf gedwongen door 

een levengevende energie te circuleren, waarbij het hart 
als een regulator dienst doet. Lees hierover de studies van 
Rudolf Steiner, Riley Bradford e.a. 

5. Het hart is zelf geen motor/pomp, maar een onderdeel
van de mens-motor



Hart der Illuminati

• Het hart der illuminati, Anunnaki, Nefilim
zit op de ‘verkeerde plaats’. Zij missen 
empathie, liefde en medelijden. Vandaar 
zoveel moorden, oorlogen, haat, geweld, 
slavernij, onderdrukking en ellende op 
aarde. Zij bouwen aan een Nieuwe Wereld 
Orde waarin wij als afgedankte slaven niet 
mogen delen. Wij waren goed om goud 
voor hen te delven, om belastingen te 
betalen en rente. Wij zijn hun werkbijen en 
zij zijn de imkers. 



De vier Hartkamers : 4 Cilinder motor



De 5e Hartkamer : 5 cilinder motor
De Bij bezit een 5e hartkamer. Rudolf Steiner heeft daar 
een aantal studies over geschreven. De mens kan een 5e

hartkamer verkrijgen en zou deze ooit hebben bezeten. 
Ons hart zou in het midden van onze borstkas hebben 
gezeten en is 23,5 graad schuin komen te staan, net als 

de schuinte van de aardas.
Volvo begon met de 5 cilinder motor, de Volvo Penta.

Sommigen motoren liggen ook schuin in de auto’s. 
Zie het boek van Stephen Harrod Buhner: Het hart als 

zintuig



Werking van het Hart 
en de Motor

In ons hart zit een klein brein van 
40.000 tot 70.000 cellen waarin 
geheugen aanwezig is. Dat lijkt op de 
computer in een auto die de motor 
aanstuurt.  Zie het boek van Paul 
Pearsall: Het geheugen van het hart



Circulaties in Mens en Motor 125.000km 
bloedvaten

De ontdekker van de kleine bloedsomloop is de Spaanse arts Michael 
Servet. Servet was het oneensmet de reformator Johannes Calvijn 
aangaande het dogma der drie-eenheid. Calvijn heeft Servet gevangen laten 
nemen en uitgeleverd aan de Inquisitie. Calvijn eiste de dood van Servet, 
maar dan wel een ‘milde’ dood. Servet is echter op gruwelijke wijze op de 
brandstapel aan zijn einde gekomen. Dit werpt een  blijvende smet op de 
Reformatie



Mankementen aan Mens en Motor

De mens is slechts volmaakt in delen, dus zeer goed, maar wel om vervolmaakt te worden. In de schepping is 
nog niets vervolmaakt, dat wil zeggen geheel uitgeëvolueerd. Alles verouderd, ook de mens en ook de 
menselijke producten, motoren, etc. Vervolmaking kan alleen door gehoorzaamheid aan de natuurwetten tot 
stand komen. Dat is het scheppen van het Paradijs, de vernieuwde aarde, zie Psalm 37, Jesaja 65. 



Groeperingen In de schepping zien wij dat de geschapen dingen in groepen 
zijn ingedeeld. Toch is elk geschapen ding ongelijk aan het 
andere. Geen boomblad is gelijk aan het andere, geen 
vingerafdruk, geen bloedgroep, geen oog-iris, geen 
sneeuwvlok, álles verschilt van elkaar, en toch vormen alle 
dingen een éénheid. Uit de Schepper als Eénheid is de veelheid 
voortgekomen, en keert tot Hem terug als vervolmaakte 
eenheid, opdat God zij Alles en in Allen. 



Fractals: Mens 
en Motor

• Wat zijn fractals?
• Een fractal, soms ook fractaal

genoemd, is een meetkundige
figuur die zelfgelijkend is, dat wil 
zeggen opgebouwd is uit delen die 
min of meer gelijkvormig zijn met 
de figuur zelf. Fractals hebben een 
oneindige hoeveelheid details, en 
bij sommige fractals komen 
motieven voor die zich op steeds 
kleinere schaal herhalen. Doorgaans 
kunnen fractals gegenereerd 
worden door het herhaald 
toepassen van een bepaalde 
bewerking. De term fractal werd 
geïntroduceerd in 1975 door Benoît
Mandelbrot en is afgeleid van het 
Latijnse fractus (gebroken). (bron 
Wikipedia)



De Cel en DNA
• De cel: De menselijke cel bestaat in 

hoofdlijnen uit een kern met daaromheen een 
vloeistof (cytoplasma) waarin zich een groot 
aantal lichaampjes en organellen bevindt. De 
vloeistof wordt omgeven door een 
membraam. Een belangrijk organel is het 
mitochondrium. In elke cel zijn zeker 
honderden en mogelijk wel duizenden 
mitochondria aanwezig. De mitochondria 
verzorgen de energiehuishouding van het 
menselijk lichaam.

• In de kern van elke cel bevindt zich het DNA, 
het erfelijk materiaal van de mens.

• DNA (desoxyribo nucleic acid) is de grote 
verzamelstructuur van genetische informatie 
in de cel. Een DNA-molecuul bestaat uit twee 
strengen die in de vorm van een dubbele helix 
verbonden zijn door zwakke basenparen van 
nucleotiden, die elk twee van vier basen 
bevatten: adenine (A), cytosine (C), guanine 
(G), en thymine (T). De volgorde van de basen 
in het DNA vormt de code voor specifieke 
informatie over de genetische blauwdruk van 
het individu



Alle Leven is gebouwd 
op Fractals

• Een Universum is een 
holografische projectie van een 
fractaal. Een fractaal is een 
oneindige herhaling van een 
zelfgelijkend voorwerp. Binnen 
het universum zijn 12 
verschillende dimensies. Een 
dimensie is een dichtheid van 
materie. Er zijn in het universum 
onstoffelijke gebieden zoals de 
hemel. Het universum is uit de 
Levensbron voortgekomen, het 
grote Bewustzijn, het Denken 
der Godheid. Alles wat leeft 
heeft bewustzijn, en daarmee 
kan men zich losmaken van de 
Bron, of zich ermee verenigen 
vanwege een vrije wil



De Ark: Multi-Machine
• Wat was de Ark des 

Verbonds?
• Een 

multifunctionele 
machine waarmee 
Ormuz of Manna = 
mono-atomisch 
witgoudpoeder 
werd bereid

• Zie boeken van 
Laurens Gardner



Nucleaire Fusie
Fusie is het samenvoegen van twee of meer verschillende 
dingen. Er bestaat een ongelijkheidsprincipe waarbij twee 
dingen die ogenschijnlijk gelijk zijn, dat niet zijn en 
deswege niet kunnen worden samengevoegd zonder het 
wezen van het één en de ánder te schaden. 
Bloedtransfusie en transplantatie van organen stuit op 
natuurlijke reacties, dikwijls afstoting, waaruit blijkt dat 
het tegennatuurlijk is. Ieder mens is uniek met een geheel 
eigen identiteit. Alleen tweelingzielen horen bij elkaar en 
die samenvoeging is een groot geheim. Nucleaire fusie 
vindt in ons bloed plaats en transmutatie van het atoom, 
daardoor kunnen de Adam-mensen verbinding maken met 
het Veld. Dat kunnen de Nefilim-mensen niet, en vandaar 
dat ze zonder compassie en empathie zijn. Motoren en 
machines van producten van de mens. Na een 
inloopperiode zijn de delen op elkaar afgesteld. 
Vervanging is meestal wel mogelijk. 



Kernfusie-
Kernsplitsing
• Fusie is samenvoegen, 

splijten is van elkaar afhalen. 
Wat God samengevoegd 
heeft –dat is het enige ware 
huwelijk van tweelingzielen-
dat scheide de mens niet. 
(Markus 10:9). 

• Het Moderne Atomaire 
Priesterschap van de 
Illuminati, waarbij het gaat 
om de alleenheerschappij 
over de aarde. Uranium Oer-
anium, de Oerkracht in het 
atoom: Gij zult als God zijn. 



Bloedkringloop Mens: Smering kringloop Motor



Mens hoeveelheid Bloed: Motor hoeveelheid 
olie en koelvloeistof

Schematisch overzicht van het smeersysteem van de 
Traction Avant. De olievoorraad in het carter moet een 
bepaald niveau hebben wat valt tussen de inkeping die op 
de peilstok is aangebracht. Een 2 tot 3 ltr motor heeft 
ongeveer 5 ltr smeerolie en 5 tot 7 ltr koelvloeistof



Stofwisseling  Mens  en Motor
De verbrandingsmotor  werkt 
op het explosie-principe. Het 
leven ontstaat echter via 
implosie. Het concept van 
explosiemotoren is ten dode 
opgeschreven. Er zijn nieuwe 
vindingen en technieken voor 
schone en vrije energie, die 
door de multinationals worden 
achtergehouden. Nicolas Tesla 
is dé grootste uitvinder aller 
tijden, en anderen als Wilhelm 
Reich (Orgone) op het gebied 
van schone en vrije energie en 
energiewisseling. 



Afval Mens en Motor



Lucht
• De luchtmotor
• De mens is een 

‘lucht-motor’, waarbij 
onze longen lucht in-
en uitademen 
(pompen). Schone 
lucht is van het 
grootste belang. 
Roken is dodelijk. 
Chemtrails = gif



Kleppen en 
Afsluiters

Kleppen en 
afsluiters zijn 
er om te 
voorkomen 
dat een 
vloeistof, gas 
of i.d. terug 
gaat stromen, 
of om de 
stroming stop 
te zetten.



Filters Mens en Motor



Spijsvertering Mens: de Motor verbranding

Het  natuurlijke proces van spijsvertering bij mens en dier, 
staat in schril contrast tot het tegennatuurlijke proces bij 
motoren die op fossiele brandstoffen die volgens explosie 
werken 



Recycling Mens en Motor
Vanwege onze 
individualiteit is 
ieder mens 
uniek, 
zelfverantwoor
delijk. Recycling 
en verwisseling 
van organen is 
ongewenst. In 
ons lichaam 
vindt een 
natuurlijke 
recycling plaats



Vormgeving
• De natuur levert ons 

de concepten, wij 
mogen het nabootsen. 
In het boek ‘De Natuur 
als Uitvinder’ laat Ylva
Poelman er mooie 
voorbeelden van zien.



De Natuur als 
voorbeeld
• Modellering. In 

de schepping is 
niets rechtlijnig, 
maar alles kromt 
zich en is 
spiraalvormig.  



Symbolen Mens 
en Motor

• Wereldwijd 
komen wij 
gelijksoortige 
symbolen tegen 
van oude 
samenlevingen. 
Ook de huidige 
samenleving 
heeft 
gelijksoortige 
symbolen o.a. 
bedrijfslogo’s, 
automerken, 
etc.



Overbelasting



Stress: Mens en 
Motor
• Stress, 

een 
nieuw 
woord



Wisselaars 
in Mens en 
Motor, etc. 



Verbranding en ademhaling

Door ademhaling krijgen wij zuurstof in ons bloed, wat 
nodig is voor het verbrandingsproces in onze 
spijsvertering. Zonder zuurstof gaat een vuur snel uit. 



Verbranding



Zuurstof

65 tot 74% van alle levende dingen is uit 
zuurstof (oxygen) en waterstof  samengesteld. 
Zuurstof is voor de Anunnaki Draco’s een soort 
gif, en om die reden zijn zij in de atmosfeer het 
zuurstofgehalte van 21% aan het verminderen. 
Zij zijn koudbloedig zonder empathie en missen 
plasma-fusie in hun bloed, waardoor zij zich niet 
kunnen verbinden met het bio-actieve
menselijke energieveld. De atmosfeer bestaat 
uit 20% nitrogen (stikstof) en 79% hydrogen
(waterstof) . Zie Dan Winter Nucleair fusion in 
ons bloed en DNA



Energie is 
Onvernietigbaar

Energie komt van het Greikse
energeia, dat is werkzaamheid 
waardoor arbeid kan worden 
verricht om verandering te 
bewerkstelligen. Links een soort 
pepetuem mobilé Potentiële-, 
kinetische- en vervormingsenergie 
worden achtereenvolgens in elkaar 
omgezet



Mens-pomp
Motor-pomp 

De in- en uitademing is gelijk aan een pomp. Zuurstof 
van de zon-bomen-planten chlorofyl halen wij in, en 
een deel ervan nemen wij op in ons bloed. Wij leven 
in het nu, niet in gisteren en ook niet in morgen. Wij 
kunnen geen zuurstof opslaan in ons bloed voor 
morgen. Bij de ademhaling of respiratie stroomt er 
lucht naar een van de longen, langs de neus of 
mondholte, de luchtpijp, de luchtpijpvertakkingen en 
de bronchioli naar de longblaasjes of alveoli waar de 
gasuitwisseling plaatsvindt, waarbij zuurstof vanuit de 
lucht wordt opgenomen in het bloed en 
koolstofdioxide wordt afgegeven aan de lucht. De 
zuurstofarme en koolstofdioxiderijke lucht wordt 
vervolgens weer uitgeademd door de neus of de 
mond. Door de ademhaling vindt gaswisseling plaats 
die essentieel is voor het leven. Als deze niet 
plaatsvindt volgt verstikking. (wikipedia)



Luchtfilters
De Mens dient 
schone lucht in te 
ademen, maar ook 
motoren slijten 
harder wanneer ze 
vuile lucht naar 
binnen zuigen
Mensen in steden 
ademen veel meer 
verontreinigde lucht 
in dan mensen in de 
vrije natuur. In grote 
steden hangt dikwijls 
smog. Roet, asbest en 
andere vuile lucht is 
ongezond.



Geluid = Trilling, Vibratie, 
Resonantie Geluid meet men in decibels, 

trillingen in Hertz.
Aan een stem kun je horen of 
de trilling/vibratie aangenaam 
is of onaangenaam om aan te 
horen. Hieronder een kegel 
waarin de niveaus van de Wet 
van de Actie worden 
aangegeven



Vibratie Mens 
en Motor



Geluidsoverlast

• Vandaag de dag met al onze motoren is 
het soms ‘genieten’ van alle lawaai die 
onze mobiliteit veroorzaakt. Waar is het 
nog stil en rustig op aarde. De auto’s, 
motorfietsen, vrachtwagens, treinen, 
vliegtuigen, helikopters, straaljagers, 
tanks, legervoertuigen, tractorpulling. Is 
het een zegen óf een vloek? De 
gevaren, de vele slachtoffers, de files, 
de milieuvervuiling, en dat alles voor de 
aanbidding van het Gouden Kalf? 



Vibratie – Muziek -
massabijeenkomsten

• Geluid is een vorm van vrije energie op 
aarde. De illuminati als 1% van de 
wereldbevolking domineren ons 99%. Zij 
gebruiken ons om goud te delven, wat zij 
nodig hebben om hun DNA te voeden. 
Wanneer grote groepen mensen bij 
elkaar komen, o.a. in stadions, 
kathedralen, etc. dan scheppen die 
mensen een grote hoeveelheid energie. 
Deze energie willen de illuminati oogsten 
d.m.v. emotie, angst, vrees en het geluid 
(trilling) dat die mensen produceren. 
Kathedralen, stadions, amfitheaters en 
dergelijke werden/zijn gebouwd op 
energielijnen (leylijnen) in de aarde. 
Torens, masten, obelisken dienen als 
antennes zodat de illuminati de energie 
kunnen aftappen. HAARP staat hiermee 
in verbinding.



Leylijnen en Geheime 
Symbolen van oude 
Samenlevingen

• G.O.D.Z. Mirroring
• www.godz-

mirroring.com
Wat wisten onze ouden 
wat wij niet of nog niet 
weten? Zij wisten dat de 
schepping een éénheid 
vormt, dat de 
onderlinge verbindingen 
elektromagnetisch van 
aard zijn. Hun symbolen 
demonstreren hun 
kennis



Geovormen
• De Kathedralen, stadions, 

amfitheaters, etc. hebben 
geovormen waardoor de 
energie-opbouw zo hoog 
mogelijk is. De koepels (dom’s) 
op Moskeën, het Capitol in 
Washington, wijzen naar de 
rijzende zon, de god Horus 
(Hori-zon), de lichtkracht. In 
Amfitheaters en Arena’s 
bevochten mensen en dieren 
elkaar op leven en dood, in 
stadions wordt gevochten om 
de overwinning (voetbal = 
oorlog), in Kathedralen vechten 
de mensen om een plaatsje in 
de hemel. Al de energie die 
hierbij vrijkomt is welkom voor 
de illuminati. Songfestivals, 
massaslachtingen eveneens, 
zoals bij tempelinwijdingen.



Zenders + Ontvangers
Dome’s en Obelisken



Ons 3e Oog
• Waar  het bij de oude 

culturen en religies om 
ging was, dat men 
verlichting van het 3e

oog (de Pijnappelklier) 
kon verkrijgen door 
aansluiting op de 
energielijnen op en in 
de aarde. Daartoe 
waren de piramiden 
wereldwijd gebouwd, 
ook de tempeldiensten 
waren daartoe 
ingesteld. Ons 3e oog is 
onze innerlijke 
sterrenpoort. De elite 
wil ons 3e oog dmv
fluor gesloten houden.



Verlichting
• De innerlijke verlichting 

vindt plaats in ons 3e oog in 
verbinding met het 
‘geheugen’ in ons hart. De 
elite kan een tijdelijke 
verlichting tot stand 
brengen via drugs, etc. De 
Geest Gods echter geeft een 
blijvende verlichting zonder 
aardse hulpmiddelen. Door 
een diepgaande crisis geven 
de Pijnappelklier, de 
Hypothalamus en de 
Hypofyse hormonen af die 
een blijvend effect nalaten. 
Hart en 3e oog vormen het 
communicatiecentrum met 
de Scheppergod. 



Zenuwsysteem,  
Bekabeling en 
Monitoring

Het menselijk zenuwsysteem en de 
elektrische kabelbomen in de auto 
komen overeen. Veel sensoren 
werken mee aan de veiligheid. 



Utopia óf Inferno ?



Afsluiting Tijdperken
• Het komende Nieuwe Tijdperk de Gouden Eeuw

• De donkere middeleeuwen liggen achter ons. 
Daarin vonden Heksenjachten/verbrandingen 
plaats. De 1% elite hield de 99% mensen dom en 
onwetend. Religie en politiek pleegden 
karaktermoord.  Slavernij tierde welig. Geweld, 
onderdrukking, uitbuiting, bedrog, het was er en is 
er nog, hoewel in een moderner jasje. Geld was/is 
het grootste bedrog waarmee de elite de mensheid 
om de tuin leidt. Geld is de enige schepping van de 
mens uit niets. Geld is lucht, en alleen de elite mag 
dat drukken. Dat bedrog is openbaar, vandaar dat 
men contant geld wil afschaffen en overschakelen 
naar digitaalgeld, uw pinpas en computer. 



Organogram 
der Illuminati

• Vanouds hebben de 
Nefilim/Illuminati de maatschappij 
ingericht in 4 standen. 1. De 
Priesterstand of Clerus. 2. De Adel 
(Arbeid adelt, maar de Adel arbeid 
niet) 3. De Bourgeoise. 4. Het 
gewone volk, de burgers. Doordat 
er soms ook onderling uit de 
standen gehuwelijkt werd traden er 
misstanden op. De adel wilde 
slechts van het leven genieten, 
eten, drinken en feesten, seks, 
reizen en trekken.  Zij regeerden 
over de burgers waar ze laag op 
neerzagen –en nog wordt op de 
burgers laag neergezien. De clerus 
en adel waren wel bevriend. De 
Bourgeoise ging het om het grote 
geld, maar kon niet regeren. 



De Georgian Guidestones
• De 

Georgian 
Guidestone
s hebben de 
vorm van 
een altaar 
van de god 
Baäl, 
Baphomet, 
Moloch. In 
Londen en 
New York 
zijn replica’s 
van de Baäl-
tempels 
opgericht 



500 MILJOEN Mensen overblijfsel, de rest 
naar de schroothoop



De Nieuwe Wereld Orde der Illuminati



2016 de grote 
doorbraak?



De ‘Schepper(s)’ 
van de motor(en) Robert Stirling, is als 

dominee/theoloog de 
uitvinder (in 1816) van 
de Stirling hetelucht
motor



De motoren worden steeds perfecter, compacter, 
schoner, uitgerust met computers, turbo’s, katalysatoren, electronische inspuiting, etc.  (Innovatie)
En hoe staat het met de Mensen ? De mensen worden steeds zieker: Kanker, hartziekten, etc. 



Hoe staat het met de Mens-Motor? Is de mens sinds zijn 
verschijning op aarde hogerop ontwikkeld of gedegenereerd?  Van aap tot mens, van mens tot traverstiet?



De (cultuur)Mens is kennelijk de juiste weg kwijt, 
ontgroeid aan de Natuur



De Aarde een 
Rovershol

• Niet alleen veel auto-eigenaren worden 
bestolen, maar nagenoeg de hele mensheid 
wordt beroofd. Het huidige financiele systeem 
vormt de basis van de cabal/illuminati om de 
mensen te controleren en te beroven. 99% van 
de mensheid is slaaf (de werkbijen) en 1% elite 
(de imkers). De imkers vormen een eigen 
universum waarin zij hun tirannie en roof 
bedrijven. De 1% elite beweert dat zij door God 
verkoren zijn om over de 99% te regeren, en 
wel ‘Bij de Gratie Gods’. Zij huren Handhavers in 
die hun systeem beschermen: “Je 
Maintiendrai”. De elite is een fractaal virus 
gelijk, rovers, bloedzuigers en parasieten. De 
massa’s ontwaken en daar zijn ze zeer bang 
voor. De belastingen die de 99% worden 
opgelegd wordt door de roofridders van de 
burgers desnoods met geweld afgenomen. Hun 
dagen zijn geteld. Zij zaaien angst. Zie wat Toine 
Manders (Libertarische Partij) erover zegt.



De mens is een unieke schepping. De 
‘mens-motor’ kan een lange periode zeer 
goed functioneren. Mits er wordt 
voldaan aan de eisen van de ontwerper 
en constructeur krijgen wij de garantie 
van een lange levensduur. 

Garantie: Exodus 15:25  Aldaar stelde Hij het volk een inzetting en recht, en aldaar 
verzocht Hij hetzelve,
26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem van JHWH uws Gods horen zult, 
en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al 
Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland 
gelegd heb; want Ik ben Jahweh, uw Heelmeester!



Het menselijk lichaam is 
opgebouwd uit een groot 
aantal delen, die een 
onlosmakelijke eenheid 
vormen

Ook de verbrandingsmotor is opgebouwd uit 
een groot aantal delen die een eenheid 
vormen



Er zijn verschillende 
soorten motoren, maar 
van de mens-motor is 
er slechts één type



Hoofdorganen



Werking van de 
hoofdorganen De Viertactmotor 
boven, en de tweetactmotor beneden



Het fysieke gedeelte



Het geestes- of electrisch
gedeelte

Het Universum is electromagnetisch van aard waardoor alles 
samen wordt gehouden. Het fenomeen elektra kenden de 
ouden reeds in het St. Elmusvuur en Arc, de vlamboog.  



Electra, Wifi en de 
zelfrijdende auto

Het was er allemaal al in oud-Egypte. 
Wij denken dat we niet meer zonder 
kunnen, maar de stralingen zullen het 
ons tzt wel leren dat wij te ver zijn 
gegaan. Is er nog een weg terug? 



Voeding als brandstof: Is de mens een Alleseter (Omnivoor), of 
een Herbivoor, of een Carnivoor? Obesitas geeft 3x zoveel doden



De Mens is geen Alles-eter

In Egypte mocht men alles eten wat 
maar enigszins smakelijk was. Oude 
mummies zijn onderzocht op 
ziekteverschijnselen. Er kwam uit 
dat de Egyptenaren ongezond 
leefden, weinig beweging hadden 
en er veel ziekten heersten. Het 
volk Israel heeft er 400 jaar in 
slavernij vertoefd en had het 
allemaal gezien en eraan 
meegedaan. Het volk moest 
afgekikt worden in de woestijn. 
Onze Westerse 
consumptiemaatschappij moet 
eveneens afgekikt worden. Wij zijn 
een soete-suikerbol-samenleving. 
Moet u eens in een benzineauto 
een klontje suiker gooien en zien 
wat er gebeurt!  Doe het niet, want 
de ramp is daarna niet te overzien. 



Fossiele brandstoffen 
voor motoren

Onze zogenaamde ‘geneesmiddelen’ 
komen voor een groot deel van de 
afvalstoffen van aardolie. De Pharma-
industrie verdient daar enorm aan.



Genetisch 
Gemanipuleerde 
etenswaren

Brandstoffen voor de 
motoren moeten zuiver zijn, 
anders halen de motoren 
niet de 100.000 km.  De 
mens is wat hij eet, en zodra 
wij gedegenereerd voedsel 
eten, sterven wij vroegtijdig



Chemtrails, wat zijn dat?  
Vliegtuigstrepen, contrails en chemtrails. 
Contrails zijn de strepen in de lucht die zich 
vormen van de verbrande uitlaatgassen en 
verdwijnen snel. Chemtrails strepen die 
speciale vliegtuigen maken met aan boord 
sproei-installaties waarmee men o.a. barium 
in de lucht spuit, at is een aluminium-gif, 
waardoor de mensheid vergiftigd wordt.  Het 
is onnatuurlijk.  



Wij bevuilen ons eigen nest

De aarde wordt door ons tot een 
onbewoonbare planeet gemaakt. De 
mulinationals in handen van de elite  zijn de 
aanvoerders in deze wedloop en slepen de 
mensheid mee naar de ondergang van onze 
planeet.  Zijn zijn slechts 1%  en wij vormen 
de 99%. Dus wakker worden en aktie
ondernemen tegen die1%.



Ziekten van de mens, 
Mankementen Motor
De oorzaak van ziekte

Ziekteverwekkers zijn parasieten, bacteriën, virussen en schimmels.

Lichaamsvreemde stoffen krijgt u binnen via ons leefmilieu of door een 
vreemde stof uit de hedendaagse z.g. geneeskunde. Voorbeelden van 
belastende stoffen uit de geneeskunde zijn inentingen, antibiotica en 
hormoonpreparaten. Voorbeelden van belastingen uit ons milieu zijn 
alcoholverbindingen uit cosmetica, zware metalen en andere 
chemische stoffen uit landbouwbestrijdingsmiddelen, giftig gas uit 
spaanplaat en PCB verbindingen uit plastic; Bijna al onze groenten 
worden tegenwoordig in plastic verpakt!

Straling krijg je bijvoorbeeld door WIFI, mobiele telefoons, 
hoogspanningskabels etc. Stralingsbelasting is enorm toegenomen de 
laatste jaren.

Samenvatting
De meeste ziekten ontstaan door de volgende oorzaken en combinaties 
van oorzaken:

Stoffen uit de hedendaagse medische praktijk

Stoffen uit ons milieu

Micro-organismen zoals parasieten, bacteriën, virussen en schimmels

Straling



Symbiose of Octopus?
Auto = zelf, autonoom = zelfstandig, 
zelfbestuur.  De mensheid zou één groot 
samenwerkingsverband dienen te zijn met 
heel de natuur (at noemt men een 
symbiose), net als ons lichaam. De illuminati 
hebben de samenlevingen dusdanig 
omgevormd tot een octopus waaraan zij 
groot geld verdienen en hun macht erover 
kunnen uitoefenen. Wat zouden wij op 
kunnen bouwen als mensheid wanneer wij in 
vrede en liefde samenwerken? Kijk eens wat 
de illuminati in Afghanistan, Irak, Lybië en 
Syrië uitvreten!



Wanneer komt een einde 
aan de wereldchaos?

Dan zullen de wereldleiders en de verborgen elite berecht 
moeten worden. De Khazaren die in hoofdzaak verantwoordelijk 
zijn voor de chaos zullen ter verantwoording worden geroepen



Van Mens-motor tot 
Motor-mens: de 
Robots en Hybriden



Wat gebeurt er in CERN 
en Zwitserland ?

Zoektocht naar God (Higgs Boson-
Goddeeltje) en sterrenpoorten om terug te 
keren tot de Schepper en oorsprong. God is 
de grote Verborgene, die waarvan in alle 
oude culturen een voorstelling werd 
gemaakt.

Israël mocht zich géén voorstellingen van 
Hem maken volgens de Wet der 10 geboden. 
Elke voorstelling die wij van dingen maken 
die wij niet of nog niet gezien hebben wijkt af 
van de werkelijkheid. 

Over CERN hebben wij op onze website meer 
geschreven en uiteen gezet:

www.pentahof.nl



Atlantis : CERN
De Atlantiden misbruikten de verbinding van 
elektromagnetisme en de zwaartekracht met hun 
Tutorial-vuurstenencrystallen. Daardoor wankelde de 
zwaartekracht n verdween het continent in de aarde. 
Cern is op zoek naar de kleinste deeltjes en maken 
daarmee het aarderaster stuk door er gaten 
(wormholes) in te maken. Men zoekt in CERN alles wat 
in het Universum  zich aan elkaar verbindt (de 
unificatietheorie). De grote vraag is hoe materie aan 
zwaartekracht komt. CERN voorziet in een 
vluchtprogramma wanneer er een catastrofe mocht 
ontstaan. Men heeft 3 opties: 1. Een fysieke reis naar 
Mars of de Maan. 2. Een hyperdimensionale reis  naar 
andere dimensies. 3. Zelf een nieuwe schepping maken 
door middel van quantumtechnieken.  In Zwitserland 
rekent men zich aardig veilig, massief in de bergen. EN 
nu met de moderne Gotthart-spoorlijn zal Bafomet wel 
voor hen zorgen. Ook de CIA zit er onder het Meer van 
Geneve redelijk veilig.



Zoektocht der mensheid 
naar God(en)

De mensheid heeft altijd gezocht naar 
God, naar Goden en Verlossers. Men 
maakte zich voorstellingen, waarvan het 
wonderlijke is dat de meeste 
voorstellingen op elkaar gelijken. 
Richard Cassaro heeft er veel onderzoek 
naar gedaan. Het blijkt dat men zich een 
God dacht die in zijn handen bepaalde 
wapens had waarmee hij de aarde en 
mensen in toom hield. Men trachtte 
Hem gunstig te stellen dmv dieren en 
ook mensen offers. Hieruit ontstond 
religie, tempeldienst en de latere 
kerkdiensten. 



Is ons levenseinde hét 
einde van alles?
Waar is het einde van onze levensreis en volgt er 
een nieuwe start?

Waar ligt de veilige haven en welk uiteindelijke 
thuisland rest er voor de mensen en beesten?

Waar is de vernieuwde aarde waarop 
gerechtigheid woont en waar de rechtvaardigen 
op zullen wonen en hun nageslacht, zie Psalm 
37? 



Vergankelijkheidsprincipe
De Wet van de vergankelijkheid werkt net als 
alle andere natuurwetten zonder dat deze 
wet goed tot ons doordringt. Wij rijden 
momenteel in mooie auto’s en zijn daar het 
ene moment trots op, en na een botsing 
kunnen wij de wagen afdanken. De bloemen 
bloeien maar kort. Het leven lijkt eindeloos, 
maar de begrafenissen tonen de 
werkelijkheid.  De levensverwachting van de 
mens is 70, 80 en ten hoogste 120 jaar.  De 
auto houdt het normaliter niet zo lang vol als 
de mens. Sommige motoren lijken 
onverwoestbaar, maar toch is er slijtage. De 
mens die in waarde is vergaat gelijk de 
beesten. Niets is hier blijvend. Maar toch, het 
zaad voor de Nieuwe Mens wordt in het 
heden gezaaid!  Wie over de vergankelijkheid 
een indrukwekkend artikel wil lezen,  van de 
op jonge leeftijd overleden Zuid Afrikaanse 
dr. Tobi Muller, klik op de volgende link: 

http://www.pentahof.nl/Brochures/794-
TobiMuller.pdf



Onze Terugkeer tot de Aarde
In de Bijbel staat in het boek der Psalmen, hoofdstuk 49: 
13 De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet; hij 
wordt gelijk als de beesten, die vergaan.

In het apocriefe boek Jezus Sirach, hoofdstuk 17 staat 
het volgende:

1 JHWH heeft de mens uit aarde geschapen, en heeft 
hem weder in dezelve doen terugkeren. 2 Hij heeft hun 
een getal van dagen, en een bestemde tijd gegeven, en 
heeft hun macht gegeven over de dingen die daarop zijn. 
3 Hij heeft hen bekleed met sterkte, naar hun 
gelegenheid, en heeft hen naar zijn evenbeeld gemaakt. 
4 Hij heeft hun vreze gelegd op alle vlees, en gegeven dat 
hij zou heersen over de dieren en vogels, naar zijn 
gelijkenis. 5 En voor het zesde heeft hij hun het vernuft 
geschonken, uit delende zijn gaven, en voor het zevende, 
de spraak, welke is een uitlegging zijner werken. 6 Hij 
heeft hun gegeven raad, en tong, en ogen, oren, en een 
hart om te overleggen; met wetenschap des verstands
heeft hij hen vervuld, en hun hetgeen goed en kwaad is 
getoond. 7 Hij heeft zijn ogen op hun harten gelegd; hij 
heeft hun gegeven in eeuwigheid te mogen roemen in 
zijn wonderen, opdat zij zijn werken verstandig zouden 
verhalen;



Het Watermantijdperk 

Er zijn kosmische tijdperken die elkaar opvolgen. Het 
Vissentijdperk is voorbij, en wij zijn het 
Watermantijdperk ingegaan.

Wij leven op een waterplaneet en wijzelf zijn 
watermensen. Wij bestaan voor ongeveer 70-75% uit 
water en ons hoofd zelfs 85%. Water is een vloeistof 
waarin veel stoffen zich laten oplossen. Doe een 
druppel melk in een lite water en het wordt troebel.  
Zuiver en levend water is voor ons van levensbelang.  
Water kan zelfs omhoogklimmen in capillaire buisjes 
tegen de zwaartekracht in.  Nederland is bij uitstek 
een waterland. Victor Schaumacher ontdekte dat 
water moet stromen om vitaal te zijn. Emoto ontdekte 
dat water een geheugen bezit. Op een geheugencel in 
een watermolecuul zitten ongeveer 440.000 
infopanelen. Wij drinken in 50 jaar tijd ongeveer 
36.500 ltr water en gebruiken in 50 jaar 50 ton 
voedsel. Water kan zelfs brandstof zijn, waterstof. 
Waterstof is het enige atoom zonder een neutron = 1 
0 1. Zuurstof is 888, stikstof 777, koolstof 666. Om 
motoren te koelen gebruikte men water en antivries, 
en in de CV-installatie in woningen gaat water. 



De Nieuwe Mens(heid) 
en Vernieuwde Aarde  

Het getal 9

Negen is het grootste getal in ons 
decimale stelsel, de Ennead. De 
Pythaogoreërs kenden slechts 7 
getallen, aangezien zij de 1 en 2 
oversloegen. Nicolas Tesla zei reeds 
dat de 3, de 6 en de 9 de sleutels tot 
het universum vormden. Zeven is 
een octaaf. De Grieken noemden 9 
de horizon. De oude christelijke 
mysteriescholen kenden 9 kamers, 
die de 9 werelden of 9 mysteries 
vertegenwoordigden. De Ennead telt 
9 goden die de kosmos regeren. Het 
damspel – damaoo = onderwerpen, 
staat voor het getal 9.  Mark Rodin
ontdekte het geheim der natuur 
over de getallen 3, 6 en 9. Het getal 
9 verliest nooit zijn eigen identiteit.

Men zegt dat Mathematica de taal van God is, maar tot op heden 
spreekt bijna niemand deze taal van God



Mathematica is de 
Taal van de Schepper

Tot op heden maar weinig mensen die 
deze taal spreken en verstaan. Er is 
ontwaking gaande! Wanneer de mensen 
déze taal niet spreken, getuigen de 
dieren, planten en andere 
scheppingswerken ervan. Kijk maar naar 
het schildpad hiernaast. In het midden 13 
geo-vlakken, eromheen 28 vlakken.  De 
planeet Venus beschrijft in 8 jaar een 
perfecte vijfpunt in het heelal, een roos. 
Het getal 13 staat voor de Christus-
energie. Vandaar dat de illuminati het 
getal 13 veelvuldig in hun symboliek 
toepassen, zie het Amerikaanse 
Grootzegel. Ook het getal 33 passen zij 
veel toe, nl in de hoogste graad van de 
Vrijmetselaren. In onze ruggengraat 
zitten 33 wervels waardoor en waarlangs 
de Christus-energie van omlaag naar 
omhoog gaat Kundelinie Ida en Pingala)



Nieuwe Wereld Orde 13

Het Amerikaanse Grootzegel vertoont 
vele malen het getal 13. De 13 
steenlagen van de piramide op het 
grootzegel geven tevens jaren aan.



De Nieuwe Wereld Orde 



Geheim der Getallen
Het getal 13 is geen ongeluksgetal. De 
getallen 11 (en 11:11), 12,17 worden veel 
gebruikt, 137,5; 153, 222,5; 360, etc.  De 
aarde bezit 9x9=81 stabiele elementen en 20 
hebben slechts 1 isotoop. Wij mensen zijn uit 
17  elementen gebouwd. De aarde is 81 x 
massiever dan de maan. Het getal 153 
bestaat uit 3 triangulare cijfers: 
(1x1x1)+(5x5x5)+(3x3x3) = 153. In de 
driehoek zijn 153 stippen in rijen van 17. 
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+
16+17=153:

Wordt er een bewust luguber spel gespeeld 
door de elite met de MH17? Op 17-07-2014 
is de MH17 neergehaald.



De Nieuwe Tijd
Mene Mene Tekel Upharsim. De oude tijd of 
huidige tijd is gewogen en te licht bevonden. 
Een nieuwe tijd komt eraan, of zijn wij reeds 
ingegaan.  De geboorte gaat door een nauw 
kanaal, maar de ruimte is toch groot genoeg 
om de geboorte te laten plaatsvinden. Niets 
kan op een bepaald moment in de tijd die 
geboorte nog tegenhouden.  Na 9 maanden  
moet de geboorte plaatsvinden, van 9 naar 
11, en dat tonen de elite in hun 9/11 
symbolen en valse vlag operaties.  11:11 is de 
ontwakingscode, een poort naar het 
spirituele leven. Ook de Illuminati gebruiken 
deze code om de overstap te kunnen maken. 

11:11 is het symbool van een nieuw begin, 
de overgang naar een hogere dimensie. Het 
wijst naar ons DNA en hoger bewustzijn. 
Overal waar u het 11:11 teken  ‘toevallig’ 
tegen komt, wijst het u erop dat er spoedig 
een nieuw tijdvak volgt.  



Heliotropisme
De zonnebloem wordt een 
‘valse’ bloem genoemd. 

Wij gebruiken wel de zon als 
krachtbron en ook de 
zonnebloem om er olie uit te 
halen voor brandstof. Wij 
kunnen echter het unieke 
ontwerp in deze en andere 
planten niet toepassen in een 
motor, of nemen we er 
onwetend toch aan deel? 



Complexiteit 
Mens en Motor

Het wordt steeds 
ingewikkelder en complexer. 
De Natuur is zeer complex. 
Wij kennen de geometrische 
vormen, maar toch kunnen 
wij daarmee niet de wolken, 
de kustlijnen, de bergen, de 
bliksem, etc. duiden en 
beschrijven.  Atomen 
bevatten 99,9999999% lege 
ruimte, en de zichtbare 
materie  ervan is slechts 
000000001%. Wat wij zien 
als materie is dan ook 
grotendeels een illusie. 
Complexiteit ontstaat door 
onszelf, eenvoud is door onze 
Schepper ontworpen. 

ATP synthase – Een moleculaire 
motor De natuur heeft haar eigen 
valuta: adenosinetrifosfaat, 
afgekort ATP. Dit kleine, simpele 
molecuul wordt door alle 
levensvormen, van bacterie tot 
olifant, gebruikt om energie in op te 
slaan en vervolgens energie uit vrij 
te maken. Of je nou lekker vette 
friet eet of mierzoete monapudding, 
uiteindelijke sla je de energie uit die 
‘brandstof’ grotendeels op in de 
vorm van ATP. Moet je lichaam werk 
verzetten, dan wordt je voorraad 
ATP gebruikt om dit te bekostigen. 
Onze spieren hebben deze energie 
nodig, ook dieren. Denk aan het 
paard, de paardenkracht als 1 pk. 
Een moderne motor heeft al gauw 
200 pk of meer.



De Moleculaire Motor
De ratel van het leven of Life’s Ratchet is de titel van een boek van Peter M. Hoffmann, 
natuurkundige aan de Universiteit van Wayne State in Michigan. Hij heeft zich met het 
gebruik van de Atomic Force Microscope (AFM of Atoomkrachtmicroscoop) toegelegd op 
de bestudering van moleculaire machines. Deze machines zijn de motoreiwitten van de cel 
en kunnen op het niveau van de nanometer (10^-9 ofwel 1 miljardste meter) bestudeerd 
worden. Brownse Ratel met op de achtergrond bewegende deeltjes onder de gewone 
lichtmicroscoop
Al duizenden jaren vraagt men zich af hoe het leven gedefinieerd moet worden en wat de 
‘vitale kracht’ is van levende organismen en wat het is dat ze verliezen zodra ze dood gaan.
Peter Hoffmann is er van overtuigd dat deze vitale kracht, die je zou kunnen duiden met 
‘purposefulness’ of ‘doelmatigheid’ en die zo kenmerkend lijkt te zijn voor het leven, 
gezocht moet worden op nano-niveau.
Hier vinden we de Brownse beweging, ofwel de beweging van stofdeeltjes als gevolg van 
de hevige trillingen van de de atomen en moleculen. Brown ontdekte deze beweging in 
stuifmeelkorrels in water.
De watermoleculen bezitten zoveel energie dat ze alle kanten op schieten en daarbij de 
stuifmeelkorrels van alle kanten bombarderen. De netto beweging is dan een licht 
voortschrijden van deze korrels
De Brownse ratel veronderstelt daarmee dat er geen energie toegevoegd hoeft te worden 
om een netto beweging van het ratel te krijgen. Nu is het probleem met dit idee dat ook de 
pal getroffen wordt door de rondstormende moleculen.
Deze wordt dus ook af en toe bewogen waardoor het rad terugdraait en de eerder 
verkregen beweging weer geannuleerd wordt. Kortom, het is geen perpetuum mobile.



Licht-Lichaam (Geestelijk 
lichaam – Vlinder)
Alles is afkomstig uit Licht, de hoogste vorm 
van energie. Daar keren wij naar terug, en is 
ons nieuwe lichaam een Lichtvoertuig of 
Merkaba 12 puntige ster, dodecahedron (= 
dodecahedron met punten op de vlakken)

De Adam-mens droeg een Lichtlichaam. 
Ezechiel wijst naar de Merkaba als 
troonvoertuig van God. 

De illuminati denken voor vereniging van het 
mannelijke en vrouwelijke de onsterfelijkheid 
te verkrijgen op technologische wijze. Adam 
was immers één, net als de Schepper Eén. De 
Schepper geeft het ons op Zijn eigen wijze 
via metamorfose, zoals van rups tot vlinder.  



Het Nieuwe Jeruzalem
Het Nieuwe Jeruzalem heeft de 
vorm van een Dodecaëder 
(Pentakubus).  Het Nieuwe 
Jeruzalem ziet er niet zo uit als 
op de rechter afbeelding. Het 
Nieuwe Jeruzalem wordt ook 
niet gebouwd met de afgedankte 
aardse materialen. Het is een 
buitenaards Goddelijk 
bouwwerk, waarbij onze 
technieken tekortschieten, net 
zo als de bouw van de Grote 
Piramide te Gizeh.  



Een Nieuwe Cyclus:
God Alles in Allen: Liefde 
en Eenheid, Rust en Vrede

In het Bijbelboek 1 Korinthe 2:9 staat:  Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft 
gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, 
hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.



Alles wordt vernieuwd

Jesaja 65:17 Want ziet, Ik schep nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde; en 
de vorige dingen zullen niet meer 
gedacht worden, en zullen in het 
hart niet opkomen.


