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Belangrijk nieuws met betrekking tot April-mei 2013

Onderzoek zelf wat er in en op de aarde bezig is met betrekking tot grote

aardbevingen en een cyclus die deze aardbevingen volgens een zekere

regelmaat laat plaatsvinden. Door verschillende onderzoekers wordt dit de

zogenaamde God-Code matrix van 188 dagen genoemd. 

Kijk zelf maar op Internet sites die daar over gaan:

GOD-CODE MATRIX of 188 Pt4 - Quake Ley-Lines Reveal Earth's

STAR-MERKABA 

en video’s op Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=MBU26pRolTc

Het betreft de scheppingsmatrix van 188 dagen volgens onderzoekers, als

seismische cyclus.

Hoe komt men daarbij?

Zij gaan ervan uit dat de aarde een levend wezen is, dat net als onze

lichaamscellen zich deelt. Cellen hebben 7 stappen (stadia) in hun

ontwikkeling voordat ze overgaan naar de 8 x 8 octaaf.  Een cel dupliceert

zich als volgt:

1+1 = 2, 2+2 = 4, van 4 naar 8, van 8 naar 16, van 16 naar 32 van 32 naar

64.  Dat zijn 7 stappen om tot het getal 64 te komen.  Het getal 64 is heel

belangrijk, aangezien bij 64 celdelingen er 64 codons in het DNA komen.

De eerste 8 cellen van de zygote vormen een tetraëder/Merkaba.  Een

DNA-cyclus is 6x64 = 384, een getal dat in de Grote Piramide aanwezig is.

Het wijst naar de matrix van de schepping.

Die scheppingsmatrix is volgens de Gulden Snede, Phi en Pi het getal 188.

1 x 8 x 8 = 64       Pi = 3,14 en de Gulden Snede = 1,168

Wanneer men 1,168 : 3,14 x 365 dagen = 188 dagen en 3,14 x de

tijdrekening van 60 (minuten/seconden) = 188,4.

De hemelse SaturnusCode is 188 en 377 dagen (zie Saturnuscode op

Internet)

De 188 dagen cyclus heeft een fluctuatie van 8, 11 of 15 dagen, aangezien

Pi en Phi oneindige getallenreeksen zijn, en daardoor geen exacte tijden

aangeven. 

2    De God-code van de 188 dagen cyclus                 No. 692

De zgn. ‘Gouden Rechthoek waarin de Phi-spiraal past, waarbij het

midden precies over Gizeh loopt, de Grote Piramide.

Het getal 188 zou betrekking hebben op de ‘celdeling’ van de aarde.

Er zijn reeds 6 stappen (grote aardbevingen boven schaal Richter 6 vanaf

2010) waargenomen. Tussen deze stappen liggen ongeveer 188 dagen,

soms exact, soms met fluctuatie. Overigens is de 188-code ook te zien in

aardbevingen van de voorafgaande jaren.

Stap 1 van een cel is de Growphase. Er vond een aardbeving plaats in Chili

op 27-02-2010 8.8 schaal Richter.

Stap 2 is de Interphase. Er vond een beving plaats in Nieuw Zeeland te

ChristChurch 7,1 Richter op 04-09-2010 

Stap 3 is de Prophase. De aardbeving in Japan te Sendai met tsunami op

11-03-2011, als gevolg hiervan werden de kernreactoren te Fukushima

zwaar beschadigd en vond er een meltdown plaats.

Stap 4 is de Metaphase, aardbeving te Fiji, Japan 7.2 Richter, 15-09-2011

Stap 5 is de Anaphase, de aardbeving te Oaxaca in Mexico, 7.4 Richter 20-

03-2012

Stap 6 is de Telophase, de aardbeving in Alaska op 26-09-2012

Stap 7 is de Cytokinasis, waar men komt tot de datum 02-04-2013, of 21

maart lentepunt plus 11 dagen interval. 

Op 11-04-

2012 vond

er nog een

aardbeving

plaats van

8.6 Richter

b i j

Sumatra. 

U kunt op

Internet bij:

Afbeelding

e n  . . . . .

kijken naar

d i v e r s e

kaarten waarop de lijnen getrokken zijn tussen de plaatsen waar de grote

aardbevingen plaatsvonden. 
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De aarde is een bol net als een cel. In de bol passen alle platonische

geometrische lichamen. Op de diverse video’s die op Youtube te zien zijn,

is te zien dat de geometrische lichamen wanneer zij de buitenkant van de

aardkorst raken, punten zijn waartussen leylijnen kunnen worden

getrokken.  Het gaat om de tetraëder-structuur in de aarde, die de

scheppingscode vertegenwoordigt. De tetraëder bezit een 64-grid, wat de

bron-structuur is van alle leven. Waar ruimte is, daar is de 64-tetraëder-

grid, die uit energie bestaat. Alle leven verloopt via deze energielijn, de 64-

grid. Kijk op Internet hoe je een 64-grid kunt maken:

http://www.youtube.com/watch?v=iRabU2g2RTk

http://www.popscreen.com/v/6S9MB/MegaQuake-LeyLine-CREATION-

MATRIX-of-188-Part3-Seg-2-of-2

Vibonacci heeft een aantal video’s erover. Ook de wetenschapper fysicus

Nassim Haramein, Drunvalo en anderen meer hebben er lezingen over

gehouden, die men op video’s van Youtube kan bekijken.  Nassim heeft

een video waarop het Einheitsfeld uitlegt.  

Wat kan het voor ons betekenen dat we aan de 7e phase toe zijn gekomen?

In het Bijbelboek Haggaï wordt aan het einde over een mega-aardbeving

gesproken, ook in het boek Openbaring.  Zullen tegelijkertijd de aardpolen

zich omkeren, waarbij er drie dagen duisternis aan de ene kant van de aarde
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zullen zijn, en 3 dagen licht aan de andere zijde, en er tussenin

schemertijd?  Zie ook de website:

http://theopenscroll.blogspot.nl/2012/07/part-25-2012-london-olympics-gol

d-medal.html

Kijk eens op bovenstaande website met betrekking tot HAARP en CERN

en ‘dark energy’.. 

Carl Munck heeft ook een code ontdekt, zie zijn websites op Internet. 

http://www.dailymotion.com/video/xx9ss4_god-code-matrix-188-ley-lines-

reveal-earths-merkaba_travel

In 2-D geeft de celdeling bij de 7e fase het zogenaamde levensei te zien, en

bij de volgende zonde zien wij de levensbloem verschijnen. De schepping

verliep in 7 trappen, dagen of tijdperken, dat is een octaaf. De vraag voor

ons is of de Schepper Zelf momenteel bezig is de aarde te vernieuwen, of
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dat de illuminati voor god spelen via hun HAARP, CERN, Fermilab en

andere high-tech speeltjes? Krijgen zij nog wel de tijd om hun Nieuwe

Wereld Orde er door te drukken, of wordt er van Hogerhand een streep

door hun sinistere plannen getrokken?  Verlopen hun plannen nog wel

volgens hun boekje? Het opstappen van Bilderberg-Bea na 33 jaar kan erop

wijzen dat ze in de Bilderberg aan het roer gaat staan, of daar reeds staat in

plaats van haar vader Bernhard. Waarom zijn er momenteel drie pausen?

Er is een zwarte paus, een Jezuïet, die de feitelijke leider is en

machthebber. En er zijn twee witte pausen, de emeritus Ratzinger en de

nieuwe eerste Jezuietenpaus Francis I. 

Kijken wij naar Jesaja 47, dan worden de illuminati in een ogenblik verrast

door het Goddelijk ingrijpen: 
8  Nu dan, hoor dit, gij weelderige! die zo zeker woont, die in haar hart

zegt: Ik ben het, en niemand meer dan ik: ik zal geen weduwe zitten, noch

de beroving van kinderen kennen.

9  Doch deze beide dingen zullen u in een ogenblik overkomen, op een

dag, de beroving van kinderen en weduwschap; volkomenlijk zullen

zij u overkomen, vanwege de veelheid uwer toverijen, vanwege de

menigte uwer bezweringen.

10  Want gij hebt op uw boosheid vertrouwd; gij hebt gezegd: Niemand

ziet mij; uw wijsheid en uw wetenschap heeft u afkerig gemaakt; en gij

hebt in uw hart gezegd: Ik ben het, en niemand meer dan ik.

11  Daarom zal er over u een kwaad komen, gij zult den dageraad daarvan

niet weten; en een verderf zal er op u vallen, hetwelk gij niet zult kunnen

verzoenen; want er zal snellijk een onstuimige verwoesting over u

komen, dat gij het niet weten zult.

12  Sta nu met uw bezweringen, en met de veelheid uwer toverijen, waarin

gij gearbeid hebt van uw jeugd af; of gij misschien voordeel kondet doen,

of gij misschien u kondet sterken.

13  Gij zijt moede geworden in de veelheid uwer raadslagen; laat nu

opstaan, die den hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de

nieuwe manen voorzeggen; en laat ze u verlossen van die dingen, die over

u komen zullen.

http://www.youtube.com/watch?v=CoO_zGfznDE&feature=youtu.be

http://www.soundcry.com/video/4ChWUFwkQ20/God-Code%20Matrix%

20of%20188%20Part3%20(Seg2-2)%20Quake%20Ley%20(Lines)%20RE

VEAL%203D%20Pyramid%20INSIDE%20Earth! 
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Een Tetraëder en de 19.47

graden, zie onderstaand

De Tetraëder 64-grid

Zie:  http://logos144.blogspot.nl/

Het schaakspel vertegenwoordigt de 64-tetrahedron grid. De 64 vlakken op

het bord zijn gelijk aan de 64 cirkels of 64 sferen, waarvan 32 wit (licht) en

32 zwart (duisternis).  Acht tetraéders vormen tezamen de 64-grids’.

Vanuit dit Beginsel heeft onze Schepper de schepping ontworpen en

gemaakt. Men noemt dit de ‘structuur van het

vacuüm’, de Logos, het Woord, of de stem-

vibratie die alles voortbracht. Galileo zei het

reeds dat de woorden (logos) van het universum

niet gelezen konden worden alvorens wij de taal

ervan ons eigen hebben gemaakt. Dat is een

mathematische taal, en de letters zijn driehoeken

en andere geometrische figuren, aldus Galileo. 

De objecten die wij zien zijn echter niet vast en

gevuld, maar voor 99,999% zijn de atomen

ervan leeg, volgens de huidige wetenschappers.

Lege ruimte is niet werkelijk leeg, maar is

vacuüm, een pulserend veld. De structuur van

vacuüm is de ‘Logos’ waarvan in de Bijbel

sprake is als zijnde het Beginsel. Ook wordt het

wel de Levensboom genoemd.

Deze logos schept de Levensbloem, de Merkaba.

Deze levensbloem is bekend geweest in alle

oude culturen.  De levensbloem is samengesteld uit cirkels (cellen) die zich

delen en vermenigvuldigen als zaad. Zie:

http://www.youtube.com/watch?v=I7GJ-8SY068&feature=related 

Logo’s van veel automerken zijn gebaseerd op de levensbloem en

tetraëder. 

De Gouden Rechthoek

De verhouding van de Gulden Snede vinden wij in de schepping overal

terug, maar ook in het gewone leven. De Gulden Snede is een verdeling of

verhouding die wordt aangeduid door de Griekse letter Phi en de cijfers

1,618.  Deze verhouding zien we terug o.a. in onze papierformaten A1, A2,
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A3, A4, etc.  Ook in het voetbalveld, in tempels, altaren, voorwerpen als de

Ark des Verbonds, etc. zien we deze rechthoek terug.  Alle religies hebben

tempels en altaren met pilaren in de vorm van deze rechthoek, die op het

Oosten zijn georienteerd, de opkomende zon. Het heeft alles te maken het

de ‘Heilige Geometrie’.   Heilige Geometrie is de taal van het universum,

dat wil zeggen van de Schepper. 

Deze Gouden Driehoek vinden we terug is het

Hexagram, in de Merkaba en in de Levensbloem.

Alle religies blijken min of meer één

gemeenschappelijke oorsprong te hebben. Dat is de

oer-religie van de slangen-goden uit Mexico en Zuid

Amerika, die door o.a. de Azteken werd bedreven.

Hun grote wereldstad was Teotihuacan, de stad van

de geverderde slang, de god Quetzalcoatl.  De

Azteken hebben daar het voetbalspel bedacht, als

religieus spel om de planeten (de goden) te kunnen

beïnvloeden. Men wist dat er af en toe tussen de

planeten oorlog was. Vandaar 11 spelers, 11

planeten, en de 12e is Nibiru of Planet X. Dat speelde men op aarde na

door middel van voetbal. Voetbal is oorlog, een spel dat strijd voert om te

overwinnen. Men wist toen reeds dat om de 3600 jaar de planeet Nibiru in

tegengestelde richting ons zonnestelsel binnen komt stormen, wat voor

enorme onrust tussen de planeten zorgt.  Men zag de planeten aan voor

goden, goden die af en toe flink ruzie hadden en elkaar raakten en of rake

klappen uitdeelden. 

De bal komt van oorsprong uit Egypte, en staat symbool voor de zon, zie:

http://sport.infonu.nl/voetbal/3534-de-geschi

edenis-van-de-bal.html

Citaat:
Het spel is gebaseerd op de goden die centraal

stonden in de azteekse samenleving. Verhalen

werden vertolkt over goden die de hemel als

speelveld hadden de zon was hun “voetbal” die

heen en weer over het hemelse speelveld schoot.

Nu we weten waar Maradonna zijn hand van god
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De vrijmetselaren hebben over het

algemeen meer kennis van zaken dan

christenen. U ziet hier de 11 planeten en

het dam/schaakbord met de twee pilaren

Jakob en Boaz

vandaan had kunnen we kijken hoe deze sport in zijn werk ging.

Allereerst was het verboden de bal te raken met voet of hand, slechts met

de elleboog, heup of het hoofd mocht de bal richting het doel verplaatst

worden. De bal die ongeveer tweeeneenhalve kilo woog bracht vaak letsel

aan bij de spelers. Welk letsel vaak tot de dood, niet zozeer door het letsel

zelf maar door de offerregel. De gehele verloren partij werd geofferd aan

de goden. Gezien zij het spel niet konden winnen was men het erover eens

dat de verloren partij het spelen van het spel der goden (later voetbal

genoemd) niet waard waren. Met de rijkheid die vergaard werd door het

winnen en veroveren van goud en

andere kostbaarheden werd door

de Azteken de eerste hand gelegd

aan een stadion dat zou moeten

lijken op het hemelse slagveld

waar de goden hun spel speelden.

In de nabijheid van dit prachtige

stadion werd aan een stad

gebouwd met als middelpunt het

“spel der goden”.
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Gouden Snede vlgs fibonacci

6TH MAJOR SET OF QUAKES IN A

ROW VALIDATES 188-DAY

QUAKE CYCLE!

http://www.godlikeproductions.com/fo

rum1/message2004458/pg1

Is the TRUE MESSAGE & meaning of

the 188 Quake Cycle & INSCRIBED

MERKABA linked to the Creation

Matrix and EARTH becoming a STAR

in MARCH 2013???

And does the 188 cycle validate Sacred Geometry Masters Nassim

Haramein, Drunvalo Melchizedek, or George Kavassilas as well as

SIAA, Stewart Swerdlow, Alexander Retrov, Andov Pane, R. Hoagland,

CARL MUNCK, Robert Morning Sky and Matrix "creator" Sophia

Stewart?

Segment 2 addresses perhaps one of the biggest questions and issues

facing this generation, if not of ALL TIME as we move into a new

FREQUENCY and AURA of our LIFE CYCLE together with our Mother

Earth!

http://wingsoflyra.blogspot.nl/2012/11/god-code-matrix-of-188-pt4-quak

e-ley.html

Het getal 19.47

Alle grote zonne-uitbarstingen wanneer de

zon zeer actief is, liggen rond de locatie

van 19.47 Noord en Zuid-breedtegraad.

Men rondt dit getal dikwijls af op 19.45.

Sommigen van deze zonne-vlammen zijn

40x de grootte van de aarde!

http://www.in5d.com/nassim-haramein-ro

gue-metaphysical-library.html

De meest actieve vulkanen liggen op aarde op de 19.47 breedtegraad,

waar er veel UFO’s worden waargenomen, vooral in Mexico. De UFO’s

komen uit en gaan weer terug in de vulkanen.
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Ook de rode vlek op de planeet Jupiter

ligt exact op 19.47 breedtegraad. Ook

de grote vulkanen op andere planeten

liggen allen rond de 19.47

breedtegraad. De illuminati weten dit

exact weer te geven op het

Amerikaanse Grootzegel, en het één-

doller-biljet, zie: 

On the dollar bill, the great seal of the United States of America displays

12 levels of pyramid from the 1776 foundation level. A perfect 33% of an

hour has 19 minutes and 47 seconds (.33 X 60 = 19.8, .8 x 60 = 47).

Accordingly, each level of pyramid represents a generation of 19.47

years.  12 x 19.47 = 233.64 years 

If you use May 1st, 1776 as the start date of the countdown; you begin to

see temporal destiny unfold before your eyes…

In 1776, there were 31 days in January, 29 days in February, 31 days in

March and 30 days in April. The sum of days for these months is 121,

making May 1st the 122nd day of 1776. 

5/1/1776 = day 122

122 / 365 = 0.33 = 33% of 1776 

May 1st, 1776 was chosen for more than one reason as a founding date.

So now we may calculate the exact end date for the capstone to crown the

pyramid… 

DRUM ROLL PLEASE… 

1776.33 + 233.64 = 2009.97 

0.97 X 365 = 354.05 day of 2009

365 – 354 = 11 days before the end of 12/31/09 

The 233.64 year countdown from 1776.33 (May 1st or 33%) completes

the day of December 20th of 2009!! 

Therefore I present you with the Omega Point of the Great Seal

Countdown: The Winter Solstice of this year!! 

That’s right- 12/21/2009

Exactly 3 years to the day of the ominous and fateful 12/21/2012 -which

we also know is a Winter Solstice. 

A 3-year period? 
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Er zijn 64 cirkels die deze 3D-

levensbloem vormen

It seems 12/21 of this year will be a fateful day, but what does it hold in

store for the world?! 

I submit to you that this day may be reserved for a King’s Coronation…

 http://haralambic.hubpages.com/hub/sunspots

http://projectavalon.net/forum/showthread.php?t=17724
Sunspots appear where the sun becomes very active, usually at the 19.47 degree

latitude. Nissam discovered, contrary to prior opinion, that sun spots reflect fire

being sucked into a collapsing black hole while emitting steam (H2O). Nissam

also noted that multiple sun spots always occur in opposite polarity. When you

have a vortex going one way in the Coriolis Effect you have another going on at

another point on the opposite side. They generate a link at the middle and that

link is the singularity. Sun spots are huge vortices going toward singularity at the

center of the black hole. That’s why you see fire being sucked in. What’s being

shot out? Water! (steam). 

Most telescopes that observe the sun are owned by the VATICAN. There was a

video released showing an object at least as big as the earth hitting the sun. The

video was called, “Sun gazing comet hits the sun.” Astrophysicists emailed

NASA and asked them about this so-called comet because it didn’t have a tail.

They wanted to know what it was. NASA pulled the video from the net and later

put the video back up, editing in a tail on the “comet”. When analyzed, the stars

in the video are going from left to right because of the path the probe is orbiting.

Some small white “dots” hit the camera lens but there is clearly one object going

toward the sun against the other movements in the video. Then this object takes a

90 degree turn into the sun. “The only comet I know of (that does a 90 degree
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turn) has little windows in them and little guys waving.” The “comet” entered

the sun at 19.47 degrees latitude showing a plasma ejection coming out of the

entry spot. A spaceship the size of the earth needs to go into a black hole bigger

than their ship size, hence the sun. Smaller ships can come and go through sun

spots in the earth such as volcanoes.

When observing water descending in a spiral down a plug hole, the angle

of its descent is roughly 19.47º. The same angle appears in water over

horizontal surfaces such as lakes and oceans: the wake created by the

bow of a ship, a duck or a stick conforms to this same angle. So, what's

with this angle and where does it come from?
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Kardinaal Gionanni Lajolo te CERN
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All roads lead (back) to Rome/Pope. It was the deadly quake near Rome last

spring (Apr 6, 2009) that set in place the pentagonal template for the 'Lucifer

Birthquakes' ('Big Ones'), i.e. Haiti on January 12 (6th deadliest quake in

recorded history), Chile on February 27 (7th strongest quake ever measured), etc.

all of which we saw coming (see here, here & here) as part of a 2005-2010 echo

pattern inherently anticipating 'repeats' of Sumatra, Pope Shift, Deep Impact, 7/7,

Katrina, etc. Sure enough the Big Ones came through the pentagonal stargate,

immediately followed by a major 'Pope Shit' echo starting in March 2010...

De Vaticaan-verbinding met CERN

In 2009 heeft een delegatie uit het Vaticaan CERN bezocht. De R.K.Kerk

vreest niet voor de waarheid van de wetenschap, aangezien de kerk ervan

overtuigd is dat alle waarheid van God komt. Wetenschap kan sommige

van onze opinies corrigeren, maar nies in de wetesncahp kan in

tegensteeling zijn met de Heilige Schriften, alleen interpretaties,  aldus

kardinaal Giovanni Lajolo. 
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P. Giubellino begeleidde de afgevaardigden van het Vaticaan in

CERN

Heeft CERN voor het Vaticaan een antimatter-bom gemaakt, die de naam

Pope-bomb draagt? Lees onderstaand:

http://rense.com/general92/cerns.htm
Abstract. We have received and will show in this article astonishing

documents leaked out of CERN internal servers, about the CASTOR 

project, a Centauro and STrangelet Object Research to hunt for strangelets

'likely'to be produced at the LHC. 

According to those internal documents CERN has been lying for years to the

press and in the suits, since it always affirmed that it won't produce the

ultra-dangerous, ultradense 'strangelets', the liquid explosive made of up,

down and strange quarks, responsible of the ice-9 reactions that cause

supernovas (below's graph). 

In those documents CERN affirms there is a 65-70% of chances of

producing negative strangelets, which according to standard science on

strangelets today, will provoke the ice-9 reaction (name taken from Cat and

Cradle's book in which a physicist destroys the world throwing a new type

of water that freezes the planet, since an ice-9 reaction will condensate the

planet in a 15 kilometers ultra-dense strange star).  

Thus CERN has been lying and it is playing with all mankind a Quantum

Russian Roulette game with 4 shots out of 6, 66% chances of extinction. 

http://www.youtube.com/watch?v=O9lHHP38nJc

http://cds.cern.ch/record/1186693
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For large rotating bodies with hyper-dimensional energy

welling up from a tetrahedron resonance pattern the Enterprise Mission

model predicts energy "hot spots" corresponding to 19.47 degrees latitude

north or south. The upwelling of energy will actually be all around the

circle of the 19.47 degree latitude, but fluid mechanics in a rotating body

dictate that heated material will eventually rise to the surface in only one

place. On Jupiter the 19.47 degree "hot spot"is the Great Red Spot, on

Neptune the Great Dark Spot, on Mars the massive Olympus Mons

volcano - and Earth's greatest non-tectonic volcanic hot spot is Hawaii at

19.47 degrees north.

http://www.bob-wonderland.supanet.com/journal_10.htm

And remember that 19.47 rounded up is 19.50..................

the "vast" Olympus Mons shield cone volcano is at 19.5 degrees. 

On Jupiter: the "red spot" which is an obvious vortex is at 19.5 degrees. 

On Neptune: in 1986 Voyager II discovered a similar spot at 19.5 degrees

north. 

Based on Richard Dannelley's book, Sedona: Beyond the Vortex and

Bruce Rawles 

Why '19.5 degrees' is Significant 

19.5 degrees is the angle that's been found by researchers (Richard

C.Hoagland, Stanley McDaniel, Erol Torun, Horace W. Crater, etc.) to

berepeatedly encoded in the structures of Cydonia.

It is viewed as a definite 'signal in the noise' - some kind of a'message' left

there by some intelligence. 19.5 is called t, the'tetrahedral constant',

because of its significance in tetrahedralgeometry (a tetrahedron is a

pyramid shape composed of four equilateraltriangular sides): the apexes

of a tetrahedron when placed within acircumscribing sphere, one of the

tetrahedron's apexes touching thenorth pole, the other three apexes touch

the surface of the sphere at19.5 degrees south latitude.

Why this number would be important to the builders of the

Martianstructures is not clear (though Hoagland is theorizing that it has

todo with what he calls "hyperdimensional physics"). 

Nile Time-Map & tetrahedral geometry -- 19.5 degrees 

18    De God-code van de 188 dagen cyclus                 No. 692

The emphasis on 19.5 degrees is not confined to the Martian structures.It

has been found to be associated with various ancient structures hereon

earth - Giza pyramids, Avebury (the largest stone circle in theworld, near

Stonehenge), Pyramids of the Sun and Moon at Teotihuacan,etc.

It is also worth noting that the Egyptian hieroglyph for Sirius,the brightest

star in the sky which was extremely important to ancientEgyptians, is an

equilateral triangle which can be viewed as a2-dimensional representation

of a tetrahedron; and in the Egyptiantranslation, it means a doorway... a

sort of 'stargate'. Curiously, ithas also been observed that 19.5 degrees is

closely linked, for somereason, with the NASA space missions (for

example, Mars Pathfinderlanded at 19.5 degrees lat. of Mars on July 4,

'97).

In fact, not only did Pathfinder landed at 19.5 N, the longitudeof the

landing site was approximately 33 W - which is the very numberof the

longitude of the apex of the Great Bend of the Nile (33 E)! Now,this

strongly insists on the relevance of the Nile numbers, and someonebehind

the scenes is well aware of it. As we move on, the number, 19.5,will also

be very important in my Nile Time-map theory.
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Perhaps, as the Nile-Mars connection bridged by '19.5' appears tosuggest,

Mars was somehow involved during the 'Prometheus / Pandoraperiod'. 

http://www.vortexmaps.com/planets.php

De 7e 188-dagen cyclus rond 2 april 2013 leverde op 6 april om 04.42 in

Papoea Indonesie een aardbeving op van 7.0 Richter, en in

Rusland/China/Noord Korea 5,7 Richter, en 6,2 Richter Zie:

http://the-embassadorion.blogspot.nl/

Op dinsdag 09-04-2013 vond erin Iran een aardbeving plaats van 6.3

Richter, nabij de kerncentrale te Bushehr, 4 doden.

Op 11 april was er een zeer grote zonnevlam (M6,5 klasse) waardoor er

op aarde tijdelijk radio-uitvallen waren volgens de NASA, zie afbeelding:

Op 16 april was er een aardbeving in Iran/Pakistan 7.4 en 7.8 Richter

Op 20 april in China een 6.6 Richter aardbeving, met voorlopig 200

doden. 

Op 22-04-2013 een aardbeving in Mexico 6.1 Richter

Op 1 mei 2013 vond er een zeer grote zonne-uitbarsting plaats, die door

de NASA werd gefotografeerd. De uitbarsting duurde ongeveer 2,5 uur.

Dit jaar bereikt de zonne-activiteit in de 11-jarige cyclus een maximum. 
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3 mei 2013 tot  200.000km boven het

oppervlak van de zon

12 mei, grootste zonnevlam tot nog toe in

2013 
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uitbarstingen plaats in 24 uur tijd. 


