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Inleiding
Er zijn sommige zaken in de Bijbel die je blijven intrigeren en waarover
verschillende opvattingen bestaan. Hierbij wijzen wij naar Mozes en de
Ark der Getuigenis, het Manna, de Urim en Thummim, de Efod en alles
wat daarmee te maken heeft.

Wij dienen ons te realiseren dat Mozes aan het hof van Farao in de loop
der jaren heel wat kennis opgedaan heeft over het doen en laten der
Egyptenaren, met name van de mysteries waarmee men zich bezig hield.
De oude Egyptenaren hadden al hun wijsheid niet van zichzelf, maar
ook weer van oudere volkeren als de Sumeriërs. En de Sumeriërs hadden
hun kennis weer van de Nefilim-goden. 
Wij lezen in de Bijbel dat Aäron voor het volk een Gouden Kalf had
gemaakt. Nadat Mozes van de berg afkwam wond hij zich daarover op,
verbrandde het kalf en vermaalde het. Het poederstof ervan wierp hij op
het drinkwater en liet dat de kinderen Israëls drinken. Waarom? Als
straf? Nee, ze werden er niet ziek van en ze gingen er ook niet van dood.
Het wees hen juist naar het Water en Brood des Levens! Dat heeft zo
zijn uitleg nodig, en daarover wilden wij het in deze studie hebben. Zie
Exodus 32:20 

20  En hij nam dat kalf, dat zij gemaakt hadden, en verbrandde
het in het vuur, en vermaalde het, totdat het klein werd, en
strooide het op het water, en deed het den kinderen Israëls
drinken.

  
Wit-poedergoud
Wanneer men goud verbrandt krijgt men geen substantie die zich
gemakkelijk laat vermalen en tot poeder laat omvormen. Bij het
verbranden van goud wordt het goud gesmolten, maar het blijft goud en
wordt het géén poeder. Mozes heeft hier kennelijk een geheel ander
procédé toegepast om van het goud poeder te maken. Goud smelt bij
1063 graden Celsius. Wanneer men goud 15-20 (of iets meer) seconden
plotseling verhit met een temperatuur die de zonne-temperatuur van
ongeveer 5550 graden Celsius benadert, ziet men ineens een zeer heldere
lichtflits. Het goud als metaal is dan verdwenen en er is slechts een
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Kegel-brood Anubis krijgt mfkzt-brood

hoeveelheid witte poeder achtergebleven, het zogenoemde “mono-
atomische goud”.
In oude tempels in Egypte en Sumerië is veel van dit witte-poeder
gevonden, dat men mfkzt noemde. Spreek uit als mufkuzt (moefkoest).
Het blijkt dat het hierbij gaat om “mono-atomisch wit-goudpoeder”.
Momenteel noemt men dit ORME. Van dit witte-goudpoeder maakte
men in Egypte broden in de vorm van een kegel, die men de farao
aanbood. De Farao’s aten van dit brood en dronken van het water waarin
het spul gemengd was als “brenger van leven”, een soort levens-elixer.
Alzo kreeg ook het volk Israël eenmalig van dit mono-atomische goud te

drinken via het vermaalde
gouden kalf.
Het witte-goudpoeder werd
v e r v a a r d i g d  o p  e e n
alchemische wijze in tempels
door de priesters. De tempels
w a r e n  m i n  o f  m e e r
(alchemische)werkplaatsen,
waa r  goed  geschoo lde
vakmensen hun kunsten en
vaardigheden vertoonden. Het

witte poeder mfkzt is een magische stof, afkomstig van puur goud, dat
men via elektrisch vuur verandert tot wit poeder, wat tot een brood kon
worden verwerkt. Men kon het tevens in water oplossen en drinken.
Door de alchemisten en filosofen wordt het spul ook wel de “steen der
wijzen” genoemd. Wij komen deze witte-goudpoederstof verschillende
malen in de Bijbel tegen. In Genesis 14:18 geeft Melchizedek aan
Abraham brood en wijn, als priester van de allerhoogste El Shaddai (=
synoniem met de Sumerische god Enlil), een berggod. Melchizedek of
Michaël-Zadok is de hemelse Vorst van het Licht, die door Rome wordt
gezien als de grondlegger van het sacrament  der eucharistie, brood en
wijn. Geen gewoon brood gaf hij aan Abraham, dat had Abraham
immers zelf ook wel, maar wit-goudpoederbrood. In de Tabernakel en
Tempel ging het ook niet om gewoon brood zoals wij dat kennen, maar
eveneens om dit “hemelse brood”, het witte-goudpoederbrood, zie
Ex.25:30. Dat brood mocht alleen door de Hogepriester worden gegeten.
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               De toonbroden

Het is symbolisch heenwijzend naar het
“Brood des Levens”, zie  Johannes 6:35  

En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des
levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren,
en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Johannes 6:48  Ik ben het Brood des levens.  

Jesjoea werd als “Brood des Levens” geboren
in Bethlehem, het “Brood-huis”. Door Jesjoea
-als Brood des Levens of Manna-  ontvangen wij geestelijke verlichting
en krijgen wij onderscheidingsvermogen en vele zaken meer.

I. Velikovsky schrijft in zijn boek “Ages in Chaos” dat het toonbrood
niet gemaakt was van tarwebloem, maar van zilver of goud.  Het
toonbrood was gemaakt in een kegelvorm.
Volgens Barry Carter kenden de oude Egyptenaren het witte-
goudpoederbrood reeds lang voordat Israël de toonbroden door Bezaliël
liet bereiden (Exodus 12, 31:31). Het toonbrood werd ook wel het
“Brood van Jahweh’s aanwezigheid” genoemd. De Bijbel wijdt er niet
over uit -integenstelling tot de Egyptische geschiedenisboeken- hoe de
toonbroden werden bereid. Merkwaardig is wel dat niet de bakkers of
vrouwen dit brood maakten, maar een kunstenaar en goudsmid. De
Egyptenaren noemden het brood ook wel “Opener van de Wegen” (de
weg naar de sterren en onsterfelijkheid?), of ook “Houder van het
Geheim”.  

Manna
In Exodus 16 lezen wij van het manna.

14  Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een
klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde.
15  Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is
Man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood,
hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft.

  
Manna is een Hebreeuw woord en betekent: Wat is dit?
De Israëlieten dachten ‘s morgens toen zij hun tenten uitliepen dat het
had gesneeuwd. Er lagen witte korrels op de grond, die geleken op
korianderzaad. Vol verwondering vroegen zij aan Mozes: Wat is dit?
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Het manna in de woestijn

(manna). Volgens verschillende onderzoekers is dit manna een soort
harsachtige afscheiding van de tamariskboom, die in die omstreken
voorkwam en groeide. 
Dit manna (met een kleine m) verschilt van het Manna (met een grote
M) dat van wit-poedergoud werd
gemaakt en diende als voedsel der
goden. Farao nam dat voedsel, en
dit Manna was in Israël slechts
voorbehouden aan de stam Levi,
aan de Hogepriester. David heeft
er eenmaal van gegeten in tijd van
nood. Slechts éénmaal heeft ook
het volk Israël ervan mogen eten,
toen het gouden kalf verbrand en
vermalen werd. In Egypte kenden
alleen ingewijde metallurgen
(priesters) het geheim van de bereiding van dit witte-goud-brood. Via dit
brood trachtte men geestelijke verlichting te bekomen, waardoor men
boven de menselijke onwetendheid kon uitstijgen. Het werd dus mfkzt
genoemd of Manna, ook wel de “steen der wijzen”, of de “alchemische
paradijssteen”. In 1Corinthe 10:3 wordt het manna een geestelijk
voedsel genoemd, en in Openbaring 2:17 staat het volgende ervan
genoemd: 

Openbaring 2:17  Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal
hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam
geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.

Mozes kende het concept om het Manna te vervaardigen, zoals dat in
Egypte bestond en uit een veel oudere tijd was overgenomen. Het manna
dat des nachts in de woestijn viel werd wél vergeleken met het Manna,
het hemelse koren, Ps. 78:24-15, 105:40, maar blijkt toch niet van
dezelfde samenstelling te zijn geweest. Het gewone manna kon snel
bederven, tegen het wit-goudpoeder-Manna dat lang houdbaar was (te
zien in de toonbroden).
De zogenaamde Anunnaki-goden uit Sumerië produceerden het manna
(mono-atomische goudpoeder) en gaven het recept aan andere oude
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  Urim en Thummim-stenen

cultuurvolkeren, o.a. aan de Egyptenaren.  Het is het meest volmaakte
voedsel in samenstelling, zover bekend. Het zuivert iedere cel en
vernieuwt elk gen in ons lichaam. Het heeft een enorm hoge
voedingswaarde. Kreeg Elia dit voedsel van de Engel, waarop hij 40
dagen kon teren? Zie 1 Koningen 19:8  

Zo stond hij op, en at, en dronk; en hij ging, door de kracht derzelver spijs,
veertig dagen en veertig nachten, tot aan den berg Gods, Horeb.

  
Momenteel heeft een gewone boer of landbouwer -David Hudson- in de
USA het concept om wit-goudpoeder te bereiden weer ontdekt. Men
heeft het de naam ORME gegeven. ORME verkrijgt men uit
edelmetalen: Goud, Platina, Palladium, Osmium, Ruthenium, Rhodium
en Irridium. Dit noemt men de PGM-groep.
ORME staat voor Orbitally Rearranged Monoatomic Elements.
In Sumerië noemde men het spul Shem-an-na. Maakte men er een soort
gelei van? Shem komt aardig overeen met onze jam voor de boterham,
althans je spreekt het hetzelfde uit. In ons DNA zou veel informatie
wachten om geactiveerd te worden door ORME. Het PGM heeft
antizwaartekracht- en supergeleidende eigenschappen. In Zuid-Afrika en
in Phoenix (Arizona USA) zijn mijnen waar men PGM delft. Zie:
http://www.halexandria.org/dward466.htm

Uit oude Sumerische teksten blijkt dat de Anunnaki’s als buitenaardsen
naar de aarde afdaalden in luchtschepen om er goud te halen. Wat deed
men ermee? Alalu, één van hun regeerders, had op en in de aarde goud
ontdekt. De god Enki haalde zelfs goud uit
zeewater te Eridu. Dat leverde niet de
gewenste hoeveelheid op, wat men op hun
thuisplaneet nodig bleek te hebben. Die
planeet heet Nibiru, de 12e planeet. Ongeveer
600 Anunnaki’s kregen er tegenzin in om zelf
in de mijnen af te dalen van Zuid Afrika om er
goud te delven. Hun plan was om primitieve
mijnwerkers in te gaan zetten. Daartoe zouden
zij mensen naar hun beeld hebben geschapen
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            De Efod

in hun laboratoria, via genetische manipulatie. Op deze wijze zou Adam
zijn geschapen, om als slaaf goud te gaan delven in de mijnen. 

Toevalligerwijze is het woord ORME gelijk aan het Hebreeuwse woord
ORME, wat “Boom des levens” betekent. Merkwaardigerwijze wordt in
Genesis 2:11-12 specifiek vermeld dat er goud is in Havila, en dat het
nog wel heel goed goud is ook?  Goud speelde blijkbaar toen reeds een
hele belangrijke rol in het leven! En ook edelstenen als bdelium en onyx.
Stonden goud en edelstenen in verbinding met de Boom des Levens?
Bekend is dat de alchemisten alle eeuwen door zochten naar het
levenselixer (bdelium?) en naar de Steen der Wijzen (Onyx?), of te wel
de transmutatie van goud, totdat het zijn mono-atomische vorm heeft
bereikt. Goud is een metaal dat als delfstof voorkomt in de diepste
mijnen van onze aarde. De Sumerische goden zouden dus de Adam-
mensen gemaakt hebben als slaven om voor hen goud te delven, dat zij
nodig hadden om hun leven onsterfelijk te maken. Het goud zou door de
Anunnaki’s zijn gebruikt om er wit-goudpoeder van te maken, wat hun
levens verlengde en hun verstand verlichtte.

Wanneer men wit-goudpoeder produceert is het aanvankelijk grauw van
kleur. Onder bewerking met inactief gas gaat het proton af en wordt het
tot sneeuwwitte poeder en verliest het aan gewicht. Wanneer het weer
tot metaal wordt teruggebracht herkrijgt het wonderbaarlijk genoeg weer
zijn oorspronkelijke gewicht. Wanneer men het wit-goudpoeder eet, eet
men géén metaal, maar een soort poeder waarvan men brood kan
bereiden. Het was Bezaleël -Israëls grote kunstenaar en goudsmid- die
het wit-goudpoeder wist te bereiden en er de
eerste toonbroden van maakte. Hiervan at de
Hogepriester. Het gaf hem verlichting en
levenskracht, om een “licht-lichaam” te
verkrijgen en te communiceren met de
Godheid. Het wijst naar een regeneratie zodat
men een nieuwe mens wordt en een nieuwe
naam ontvangt, zoals in Openbaring 2 staat
geschreven. Het “levens-licht” in dit Manna
corrigeert en hersteld volgens sommige
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onderzoekers al onze cellen en activeert onze hersenen, waarvan wij nu
slechts ongeveer 5% gebruiken.
Wanneer het wit-goudpoeder wordt verhit tot 1160 ºC smelt het tot een
soort doorzichtig goudglas (het lijkt dan op amber-hars). De beschrijving
van het Nieuwe Jeruzalem kan overeenkomen met dit soort materiaal,
helder als glas als een parel.

Openbaring 21:21  En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort
was elk uit een paarl; en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig
glas.

  
Urim en Thummim
De Urim en Thummim waren twee stenen die van groot belang zijn. Hun
namen betekenen “Licht” en “Perfectie” (ook wel levitatie). De licht-
steen of shamir en de perfectie-steen of schathiya zijn min of meer
magische stenen, ook wel de “Heilige Graal” genoemd (zie onze
brochure 220). Met de lichtsteen kon men door harde rotsen snijden, en
met de perfectiesteen kon men zware objecten opheffen en gemakkelijk
verplaatsen. De lichtsteen zou zwart van kleur zijn, en zou uit de hemel
zijn gevallen als meteorietsteen, waarmee men de atomaire
samenstelling van materialen kon wijzigen. Men noemde hem in het
Grieks keramion (keramiek).  De schrijver Erdogan Ercivan in zijn boek
“Verbotene Agyptologie” schrijft dat Salomo het geheim van de
shamirsteen kende. Het was een wondergereedschap der goden,
waarmee men rotswanden kon doorsnijden (een soort
kenr-boormachine). Shamir laat zich in het Hebreeuws
overzetten als “diamant” of in het Egyptisch als
“Esmira”, dat is lichtstraal. Waarschijnlijk zijn
dergelijke stenen en technieken toegepast bij de bouw
van de Grote Piramide van Gizeh. Enorme rotsblokken
zijn perfect op elkaar geplaatst, zodat er een dun
vloeipapiertje net tussen past, wat door mensenhanden
niet zou kunnen worden gemaakt op deze wijze. De
Urim en Thummim schenen een zeer hoge energie te
bevatten, als of ze de tegenwoordigheid der Godheid
belichaamden. Via deze stenen en de efod vroeg de
Hogepriester raad aan Jahweh, zie Numeri 27:21.
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Tabletten van Horus, links de caduceus als
wervelkolom, rechts de hersenhelften

Hiermee raadpleegde hij de Goddelijke wijsheid. Wijsheid werd oudtijds
voorgesteld door middel van het symbool der slang, die zich rond een
staf krulde. Nu weten wij dat het maken van afbeeldingen van dieren
verboden was volgens Exodus 20:4, dus ook het maken van het Gouden
kalf viel daar onder. Evenwel moest Mozes een koperen slang maken
(Nehustan) en ook cherubijnen voor de ark. Dat waren dan ook geen
afbeeldingen van gewone dieren, maar symbolen.  Wijsheid wordt in de
Bijbel vergeleken met robijnen, maar robijnen worden niet genoemd in
de borstlap. Hoe zit dat dan? 

Zie Job 28:18  De Ramoth en Gabisch zal niet gedacht worden; want de trek
der wijsheid is meerder dan der Robijnen.
Spreuken 3:15  Zij is kostelijker dan robijnen; en al wat u lusten mag, is met
haar niet te vergelijken.
Spreuken 8:11  Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag,
is met haar niet te vergelijken.
Spreuken 20:15 ¶ Goud is er, en menigte van robijnen; maar de lippen de
wetenschap zijn een kostelijk kleinood.
Spreuken 31:10 ¶ Aleph. Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar
waardij is verre boven de robijnen.  

Sinds de laser is ontdekt door de heer Maiman kennen wij de robijn
weer. Maiman nam een staafvormige robijn en omwikkelde deze met
een spoel, en met dat geheel kon hij heel snel lichtflitsen produceren
door de spoel te voeden met elektra, wat als een bundel zich tot een

lichtstraal vormde, namelijk
de zogenoemde laser, dat is
hoog-energetisch licht. Met
een laser kan men zelfs door
staal snijden. Wanneer wij het
instrument van Maiman
vergelijken met de tekening
van de slang die zich kronkelt
langs een staf, dan lijken de
twee sprekend op elkaar. De
slang met staf is symbool van
de god Enki en Asklepios. De
laser is nu niet meer weg te
denken en vindt alom
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toepassingen, vooral ook in de medische wereld. Wanneer de Urim-
Shamir inderdaad zo’n robijnsteen was met een mantel eromheen, dan
was er slechts nog een energiebron nodig om hen te voeden en tot
“laser” te maken.
De Urim was een “mannelijke steen”, en de Thummim een
“vrouwelijke”. In de Ark werd de “getuigenis” gelegd. Algemeen wordt
gedacht dat het de tafelen der wet betrof. Exodus 40:20. Het is echter
heel waarschijnlijk dat het hier gaat om de mantel van de Urim, een
kristallen spiraal waarin de Urim-steen kon worden gestoken, zodat die
twee delen samen werden gevoegd tot een bruikbaar geheel. De Ark
werd immers aanvankelijk de “Ark der Getuigenis” genoemd, en pas
later als “Ark des verbonds”. In 2Koningen 11:12 komen wij de
“Getuigenis’ weer tegen bij het inwijden van koningen. Het was deze
“Getuigenis” waarvoor David Salomo de Tempel bouwden. 
De Urim en Thummim worden afzonderlijk genoemd, maar behoorden
wel bij elkaar, om tezamen in staat te zijn het speciale licht op te wekken
waarmee de perfecties konden worden uitgevoerd. Elk afzonderlijk
hadden de stenen al bijzondere eigenschappen, maar in combinatie was
het iets “Goddelijks”, althans zo keek men er tegenaan. 

De Ark der Getuigenis
De ark is een kist of koffer die gedragen werd op handbomen, met erin
geheime voorwerpen. In het Engels heet de kist arcane. Een arcanum in
het Latijns is een mysterie. Een archief is een opslagplaats voor
documenten.  Aäron betekent “kist”. Het is bekend dat de ark ongekende

krachten bezat. Bezaleël bouwde
de ark, waarin de “Getuigenis-
steen” lag. Leviticus 10:1,
1Kronieken 13:10. Archon =
boog. Archonten zijn heersers in
de hemel(boog).
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1 Meißßner-effect
Het natuurkundig verschijnsel dat een supergeleider geen magnetische flux
heeft. Koelt men een stof met supergeleidende eigenschappen af tot zijn
supergeleidende temperatuur, dan verliest de stof opeens zijn magnetische
eigenschappen. 

Ark en Gulden Snede 3x5De Ark was
een supergeleider met een eigen
Meissner-veld1, waarmee men alle
wetten van de zwaartekracht, en van

ruimte en tijd kon trotseren. Bij supergeleiding gaat het om licht en niet
om deeltjes. 
De Ark was van acaciahout dat aan beiden kanten met goud was
overtrokken. Er bovenop lag een deksel (kapporeth) dat ongeveer 1000
tot 1250 kg moet hebben gewogen aan louter goud. Dat zou erg zwaar
geweest zijn om op te tillen, maar met levitatie kan dat best. Levis in het
Latijn is licht, en zwaar is gravis. Levi in het Hebreeuws is heffen, en de
Levieten waren de heffers van de Ark, maar ook de heffers van de
tempelinkomsten en bijdragen. Het ging bij de Ark zo goed als zeker om
het (op)heffen van de zwaartekracht. Al met al moet er een geweldige
hoeveelheid goud zijn geweest in de Tempel van Salomo. Goud was er
destijds blijkbaar genoeg voorhanden. Sinds onze moderne economiën
met hun goudhandel is al het goud nagenoeg verdwenen in de kelders
van banken. Goud is vervangen door papier en door munten van
goedkopere metalen. Wij zijn min of meer beroofd van ons goud,
waarvan het woord “geld” afkomstig is. Wat wij nu hebben is papier-
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De Tempel te Serabit (Horeb) in de Sinaï

geld, zónder intrinsieke waarde. Dat is puur bedrog. Zullen straks de
Anunnaki’s met hun planeet Nibiru weer verschijnen en al de kluizen
van de banken leeghalen en het goud meenemen naar hún planeet?

Jahweh is in de mystieke traditie de Archon, de Architect van het
universum of het Archetype, die woonde in het Archeion (Huis des
Oordeels). Boven het deksel van de Ark verscheen de “Heerlijkheid van
Jahweh” of schechina, het licht waardoor er transmutatie plaatsvond van
het goud in wit-goudpoeder voor de toonbroden. Het licht van de ark

zou bestaan hebben uit knettering, vonken en een soort
bliksemschichten. Arken waren Egyptisch van oorsprong, waar ze
eveneens met figuren waren voorzien, zoals Israëls ark met de cherubs.
De Egyptenaren zouden de Israëlieten via Mozes hebben geleerd hoe zij
de “heerlijkheid van Jahweh” konden gebruiken. Elektra werd gezien als
de manifestatie van de Godheid, als stralende materie.

Momenteel wordt de elektrische vlamboog (arc) die ontstaat tussen twee
polen ook gebruikt in moderne laboratoria om wit-goudpoeder te
produceren. Oudtijds schijnt die vlamboog met speciale vuurstenen te
zijn opgewekt (zie Laurence Gardner: Het Mysterie van de Ark des
Verbonds, uitgave Tirion Baarn).
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        Egyptische tempel van het (witte)Licht

Saffier wordt momenteel Irridium genoemd en was op de berg Horeb
aanwezig, zie Exodus 24:10, wat een steen is of meteoriet van
buitenaards materiaal. Men heeft vroeger van het bestaan van PGM’s
geweten, en ook dat er onzuiverheden zaten in goud. Men typeerde
sommige goudsoorten als “zeer goed”, zie Genesis 2:12. Ander goud
was blijkbaar minder goed. Platina-elementen in goud werden “adamas”
genoemd, dat in Sumerië werd aangeduid als an-na (vuurstenen).  Ook
was men in die tijd al bekend met de wetenschap van atomen en kernen
waardoor men het witte-
goudpoeder kon aanmaken via
high-spin metallurgie, dat de
“verheven staat” van goud werd
genoemd.
Ons lichaam bevat ook goud.
Onze hersenen bevatten 5 gram
irridium en rhodium in high-spin
t o e s t a n d ,  w a a r d o o r  e r
“verlichting” kan ontstaan. Is dat
de “verheven” staat van de mens
en menselijke geest zoals Adam
en Eva in het Paradijs vóór hun
zonde?

Wit-brood
Het mfkzt of wit-goudpoeder stond in Egypte bekend als wit-brood.
Farao Thutmosis III heeft in 1450 BC te Karnak de metallurgische orde
opgericht van “Meester vaklieden”, bestaande uit 39 leden (3 x 13), die
de naam kregen van “Great White Brotherhood”. Deze naam was
afgeleid van het witte-goudpoeder. Dat poeder werd in de tempel in de
Sinaï bereid op de berg Serabit (Horeb). De Great White Brotherhood
bestaat momenteel nog, voornamelijk in de USA. 
Door het innemen van het witte-goudpoeder verkreeg men verlichte
kennis (gnosis), waarmee het lichtlichaam (de Ka) werd gevoed. Het
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Jezus en Saint Germain

    Osiris in het witte-lichtkleed op zijn troon

voedsel voor het lichtlichaam
was immers licht, waarvan
mf k z t  d e  o p w e kk e n d e
substantie bleek te zijn volgens
de Egyptenaren. En inderdaad
zijn er in ons lichaam super-
geleiders die het bewustzijn
kunnen versterken. Het fysieke
én het lichtlichaam zijn nodig
om de hormonen productie te
regelen. Om tot de “verheven”
staat van de geest te geraken
gebruikte men dus het witte-goudpoeder. Verheven kan taalkundig
omgezet worden als “High-spin”.  High-spin duidt op de toestand van de
kern van het atoom, wanneer de positieve kracht groter wordt gemaakt
om alle elektronen on controle van de kern te brengen. Dan draaien alle
elektronen dezelfde kant op, waardoor ze in zuiver wit licht veranderen.
De andere atomen in de high-spin materie verliezen alsdan hun
samenhang, vallen uiteen in wit-mono-atomisch poeder.  Wanneer men
zoals gezegd goud (of ander edelmetaal) een zekere tijd blootstelt aan de
hitte van een vlamboog, (gelijk aan de temperatuur van de zon) ontstaat
het witte-poeder. Het gewicht van de poeder valt dan sterk terug. De

vraag waar het gewicht opeens blijft wordt als
volgt beantwoord, dat het gewicht omgezet
wordt in licht van een andere dimensie. De
ouden noemden dit de “licht-baan”, of ook wel
de “vlakte van Shar-On”. 

Tot de hedendaagse “Great White Brotherhood”
behoort o.a. Saint Germain en Maitreya, de
nieuwe wereldleraar van Benjamin Creme. Is de
paus ook lid van deze orde, omdat hij altijd in
het wit gekleed gaat?
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Het Oog van Horus als 3e oog,
als de linker- en rechter
hersenhelft

Caduceus of
Mercuriusstaf

Op deze wijze stelde men
zich het DNA voor, met
midden het Oog van Horus.

In oude tijden werd aan koningen goud,
wierrook en mirre aangeboden als symbolen
behorend bij het koningschap. Het goud was
voor de bereiding van het witte-poedergoud
(brood des levens). De wierrook was samen met
dennenappelhars nodig om als melatonine te
dienen voor de epifyse (de pijnappelklier als 3e
oog) ter verlichting, waar de ziel zou zetelen. De
mirre was een bitterstof als symbool van de
dood, als kalmeringsmiddel om tot rust te
komen en daarna tot de hogere kennis te
geraken. Wij zien deze zaken terug in Mattheus
2:11.

Verder kennen wij vandaag de zogenaamde Mercuriusstaf (Caduceus),
die internationaal wordt gebruikt en bestaat uit twee kronkelende
slangen rond een staf waarop bovenaan een ronde bol zit, met twee
vleugels aan elke zijde. De slangen en staf wijzen naar de wervelkolom
van ons lichaam, en de vleugels wijzen naar de hersen-helften, en de
ronde knop wijst naar de hypofyse.
De hypofyse speelt een belangrijke rol in de hormoonhuishouding en is
zo groot als een erwt en is een aanhangsel van de hersenen. De epifyse
kan elektromagnetische stralingen waarnemen, is lichtgevoelig en regelt
onze biologische klok.
Men duidt het symbool ook aan als “Zwaan”, een symbool voor een
totaal verlicht (wit) wezen. Tijdens de Middeleeuwen had men de

“Ridders van de Zwaan”.
De wervelkolom telt 33
wervels om naar de
hypofyse te geraken.
V a n d a a r  d a t  d e
Vrijmetselarij 33 graden
heeft om tot de volle
verlichte staat te komen. 
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Het Oog van Horus begeleidt de ziel op haar reis. Het gaat om het
openen van het levensgeheim der schepping, dat in de kist opgeslagen
is.

De 2 sumerische levensbomen, waarvan één boom de
takken als phalussen zijn gestyleerd, dus mannelijk,
en de ander vrouwelijk als vork, vagina’s. .

Horoscoop komt van Horus. De horoscoop wordt gebruikt door de
astrologen om er de toekomst mee te voorspellen, aan de hand van de
stand der planeten. Doordat de aardas schuin is komen te staan is een
exact beeld niet meer mogelijk.

Wij weten heel goed dat de Illuminati en Hooggraad Vrijmetselaren het
Alziend Oog van Horus veelvuldig gebruiken in hun rituelen. Deze
lieden die de gevallen Hoofdengel en zijn gevolg vereren zijn
veelwetend en trachten via de materie, door deze om te vormen zoals
o.a. via goud tot mono-atomisch wit-goudpoeder, te geraken tot
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Sumerische goden bij de Levensboom,
met een emmertje wit-goudpoeder en
dennenappels

onsterfelijkheid, het aan El Shaddai
gelijk zijn. Dat zal hen niet
gelukken. Dat kunnen wij lezen in
Jesaja 14:14, en Ezechiel 28.
Jahweh heeft ons de weg tot
onverderfelijkheid getoond en
aangewezen in Jesjoea. Hij is het
Licht der wereld. Hij is het Brood
des Levens, en Hij is het Water des
Levens. 

Er wordt ons aangeraden om in de tijd van ons leven het “goud” te
kopen dat beproefd is door vuur, om met witte klederen (het licht-
lichaam) bekleed te worden, zie Openbaring 

3:18  Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat
gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de
schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf,
opdat gij zien moogt.  

Johannes 6:35  En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij
komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.  
Johannes 4:14  Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem
geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal
geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige
leven. 

Openbaring 2:7  Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het
midden van het paradijs Gods is.
Openbaring 22:14  Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan
den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

  
Transmutatie tot Licht
Er staan in 2 Petrus 3 merkwaardige zaken die in het licht van ons
onderwerp tot helderheid komen. Waarop wij doelen, lees onderstaand:

3 ¶ Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die
naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
4  En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de
vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der
schepping.
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5  Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van
over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
6  Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt
zijnde, vergaan is.
7  Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een
schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en
der verderving der goddeloze mensen.
8 ¶ Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere
is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.
9 ¶ De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten),
maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat
zij allen tot bekering komen.
10  Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de
hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en
vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
11 ¶ Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in
heiligen wandel en godzaligheid!
12  Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de
hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen (overgaan)vergaan, en de elementen
brandende zullen versmelten (transmuteren).
13  Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe
aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

  
Het gaat er hier om dat spotters in de eindtijd zullen vragen waar de
vervulling van de belofte van Zijn toekomst blijft. Immers, alles blijft
zoals het is. Ogenschijnlijk is dat ook zo. Toch hebben er zéér grote
veranderingen plaatsgevonden op aarde, n.l. de zondvloed, de reiniging
van de aarde door water. Water is echter niet toereikend om de volledige
vernieuwing of wedergeboorte (transmutatie) tot stand te brengen welke
Jahweh voornemens is uit te voeren. Over die wedergeboorte wordt
gesproken in Mattheüs 19:28  

En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de
wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon
Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf
geslachten Israels.  

Petrus onthult ons hoe en waardoor die wedergeboorte tot stand zal
komen.  De aarde wordt als een schat bewaard voor het vuur tegen de
dag des gerichts, wat tweeërlei uitwerking heeft. Eensdeels zullen de
goddelozen en hun werken erdoor worden verbrand. Anderdeels zullen
de elementen erdoor worden omgevormd tot iets nieuws. In die “Dag
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van Jahweh”, dat is de dag der gerichten die als een dief in de nacht heel
plotseling verschijnen zal, zullen de elementen in brand komen te staan
en overgaan tot nieuwe. De elementen zullen omgesmolten worden tot
“nieuwe hemelen en een nieuwe aarde” in welke gerechtigheid woont.
Petrus spreekt niet van een vernietiging van de aarde en van een “zalig
hemelleven” ergens hierboven in een hemel. 

Wat door middel van water niet kon worden bereikt, n.l. de totale
omvorming der elementen, kan door vuur wél worden bereikt. Het gaat
niet zozeer om een reiniging van de aarde, zoals door middel van water,
of thermisch door middel van warmte en vuur. Het gaat om een algehele
vernieuwing, de transmutatie van de elementen tot een hogere- en
onverderfelijke staat. De huidige vorm van de elementen is vergankelijk,
voorbijgaand, zie 2Corinthe 4:18, Psalm 39:4, 1Petrus 1:23. Het
overderfelijke komt, 1Corinthe 15:52. 

1 Corinthiërs 15:50  Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk
Gods niet beerven kunnen, en de verderfelijkheid beerft de onverderfelijkheid
niet.
1 Corinthiërs 15:53  Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en
dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
1 Corinthiërs 15:54  En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid
aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben,
alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot
overwinning.  

Daartoe is het Licht van belang, aangezien de elementen en de materie
uit het licht zijn voortgekomen, gezien de Almacht Licht is, 

1 Johannes 1:5 ¶ En dit is de verkondiging, die wij van Hem
gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en
gans geen duisternis in Hem is.  

De duisternis zal verdwijnen. De dood en de boze werken behoren tot de
duisternis. Daarom wordt opgewekt om  kinderen der Lichts te zijn, 

Johannes 12:35  Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleinen tijd is het Licht bij
ulieden; wandelt, terwijl gij het Licht hebt, opdat de duisternis u niet bevange.
En die in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat.
36  Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts
moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen.
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