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Inleiding
Gemeentewapens bevatten veelal symbolen die iets te zeggen hebben.
Sommige zijn niets-zeggend, maar anderen zijn veel-zeggend. In veel
gevallen weten de gemeente-ambtenaren en de inwoners van een
gemeente weinig of niets af van hun gemeentewapen. Dit terwijl er
soms zeer mooie symbolen zijn gebruikt met een rijke betekenis.

Het Gemeentewapen van Putten (Veluwe)
"De Voorzitter van den Hoogen Raad van Adel verklaart, dat in het
Officiëele Register der Gemeentewapens, Provincie Gelderland het
wapen voorkomt der Gemeente Putten, zoals dat is bevestigd bij Besluit
van den 20 Juli des jaars achttienhonderd zestien en waarvan een kopie
hiernaast is aangebracht. De beschrijving van het wapen luidt als volgt:
van lazuur, beladen met een springend hert
op een terras, alles van goud."
Betekenis
Het hert staat vanouds voor het
transformatieproces, ook wel
wedergeboorte, gedaanteverwisseling of
metamorfose genoemd. Het hert op het
wapenschild van de gemeente Putten is een
mannetjes hert, een bok. De bok werpt in
het vroege voorjaar zijn gewei af, en in een
zeer korte tijd groeit er een geheel nieuw
gewei voor in de plaats. In de bronstijd is
het nieuwe gewei geheel gevormd, zodat de strijd met andere mannetjes
aangebonden kan worden bij het kiezen of beschermen van de roedel.
Het hert en het terras waarop het hert staat zijn goudkleurig. Dit wijst
symbolisch naar het komende nieuwe Gouden Tijdperk, het
Watermantijdperk.
In Psalm 42 staat over het hert het navolgende geschreven:
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Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn
ziel tot U, o God!
Het hert op het gemeentewapen van Putten spreekt in symbolentaal het
verlangen uit naar het nieuwe Gouden Tijdperk, om het oude tijdperk
"Vissen" achter zich te laten en "Waterman" te mogen ingaan.
In de Keltische cultuur staat het hert symbool voor opgang, neergang en
herrijzing. Herten werden dan ook afgebeeld staande bij het Rad der
Wedergeboorte.
In de christelijke cultuur zou het hert symbool
zijn voor zachtmoedigheid, voorzichtigheid,
snelheid, schoonheid, geluk, kracht,
waakzaamheid en gunst. Deze eigenschappen
gelden niet slechts voor de bokken, maar ook
voor de hindes, de vrouwtjesherten. Kortom,
het hert staat symbool voor het zogenaamde
‘Christusbewustzijn’, dat is het hogere De Keltische god
Cernunnos
bewustzijn.
Het Kosmische Christusbewustzijn is de vorm van het bewustzijn die
iedere ziel nodig heeft om haar geboorterecht van de vrije wil op het
juiste, niet schadelijke manier in de samenleving toe te passen. Alle
zielen die in dit bewustzijn verkeren, weten vanuit hun hart wat goed en
wat slecht, wat juist en wat verkeerd in hun handelen is. Het Kosmische
Christusbewustzijn is gebaseerd op het innerlijke, intuïtieve weten van
het hart en ingeboren kennis van de ziel van de Universele Kosmische
Wetten.
Het gewei wijst altijd naar boven met de verschillende stangen als
antenne’s, dus naar de kosmos om vandaar energie op te vangen. De zon
speelt hierin een voorname rol. Het gaat namelijk om het zonnevuur,
energie vanuit hogere dimensies. De zon is de voedingsbron van alle
leven op aarde. Momenteel bevinden wij ons als mensheid in een
transformatieproces, of we het zien en weten of niet. Het oude gewei is
aan het afbreken, waarna razendsnel een nieuw zal aangroeien. Wie
nog aan het oude wil blijven vasthouden, heeft het zeer moeilijk en zal
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het nog moeilijker krijgen. Immers, transformatieprocessen gaan altijd
lijnrecht in tegen gangbare begrippen, meningen en regels die nog bij
het oude tijdperk behoren. Het natuurlijke proces van transformatie laat
zich echter door niets of niemand tegenhouden.
In de evangeliën-mythen vergelijkt Jezus dit proces met een
gistingsproces van nieuwe wijn, waartegen oude lederen zakken niet
bestand zijn. Zie Marcus 2:22.
Er is geen enkele aardse macht of kracht in staat om de kosmische
wedergeboorte-processen te stoppen, te wijzigen, van richting te doen
veranderen.
Geen instituut of vorst kan zich keren tegen de
natuurgetrouwe groeivorm van
het gewei, van de
ontwikkelingsgang der
geschiedenis en tijdperken
(aionen). Het wonderbaarlijke
van dit omvormingsproces is,
dat het zich voltrekt voor de
ogen der grote mensenmassa’s,
maar dat er slechts enkelen zijn
die echt zien wat er gaande is.
De grote massa’s kunnen nog
niet de betekenis inzien en het
doel van de aardse gang van
zaken. Ze interpreteren dan ook
deze vernieuwingsprocessen
vanuit hun eigen beperkte
inzichten, zoals kleurenblinden
over kleuren
oordelen. Zij
menen heus dat enkelen die wél
zien wat er gaande is, niet goed
bij hun hoofden zijn. De massa’s menen serieus dat er niets bijzonders
aan de hand is, en als ze al wat zien, menen ze dat ze water zien
branden.
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Hart van Nederland
Het is wel heel frappant en opvallend dat er precies in het hart van
Nederland enkele gemeenten zijn die in hun wapens de symboliek
dragen waarmee het transformatieproces voor de nieuwe tijd is

De Veluwe als ‘hart’ van Nederland. Drie grote steden met een A: Amersfoort,
Apeldoorn en Arnhem, met elkaar verbonden leveren een deel van het pentagram, met
Harderwijk en Kesteren vormt dit het pentagram, met Kootwijkerbroek-Harskamp in
het centrum

aangegeven, o.a. de gemeente Barneveld, de gemeente Putten en de stad
Ede. Het lijkt ongelooflijk dat de Voorzienigheid en Hogere Kosmische
machten in het hart van de Lage Landen het wedergeboorteproces
hebben laten afbeelden in eenvoudige heraldische wapenschilden van
sommigen gemeenten, hetzij wetend of onwetend.
Het lijkt nog ongelooflijker wanneer blijkt en aangetoond wordt dat er
tussen de aloude heraldische wapenschilden van de stammen Israels en
de heraldische wapens van veel West-Europese landen, steden,
gemeenten en families duidelijke overeenkomsten te zien zijn. Ja, zelfs
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dat de Voorzienigheid het hemelruim, de sterren en planeten heeft laten
delen in dit geboorteproces, en zij als richtingwijzers aan het
hemelgewelf staan om de plaats dezer wedergeboorte aan te geven. Het
nieuwe Gouden Tijdperk wordt o.a. aangewezen door het sterrenbeeld
Orion, zoals dat tevens in het Giza-complex in Egypte het geval is. De
Bijbel toont in het begin het wedergeboorteproces van hemel en aarde,
om van de aarde die woest en chaotisch was geworden door misdraging
der gevallen engelen, een nieuwe
situatie te scheppen. Dat is de
betekenis van het woord Genesis.
Niet alleen begint het Oude
Testament met een wedergeboorte,
ook het Nieuwe Testament beschrijft
in een mythe de geboorte van Jezus,
als beeld van de nieuwe Gouden
Tijd. Daar kwamen enkele magiërs
kijken, die door een ster die zij in het Oosten zagen werden gewezen
naar de plaats waar deze nieuwe geboorte plaats had gevonden. Wie een
ster in het Oosten ziet, moet zelf in het Westen staan. De magiërs of
wijzen waren dan ook Westerlingen en geen Oosterlingen. De 12
stammen Israels in de verstrooiing zijn aantoonbaar in het NoordWesten van Europa terecht gekomen op de voor hen door Jahweh
‘bestelde plaats’, zoals in 2 Samuel 7:10 was beloofd. Hier in het
Noord-Westen van Europa is de kaars op de kandelaar geplaatst en
hebben de verloren schapen Israels de stem van de Herder herkent, met
name in het centrum van Europa, Nederland. Zie hiervoor op onze
website naar de brochures en videopresentaties: www.pentahof.nl
Change ..... we can believe in
De lijfspreuk van de huidige (onwettige) president van Amerika Barack
Obama is: Change ---- we can believe in.
Change wijst naar wisseling, verandering, vernieuwing, wedergeboorte,
en daarin zouden wij Obama kunnen geloven en vertrouwen. Obama
heeft getracht om via gesprekshypnose-technieken en handgebarentaal
zijn verborgen doelstellingen in het onderbewustzijn der mensen te laten
verankeren. De mensen dienen slapend te blijven, zoet gehouden te
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worden met brood en spelen. Een ontwaakte bevolking is de ondergang
van het huidige politieke democratische stelsel. Immers, in alle lagen
van de bevolkingen rijst het
besef dat de wereld zoals deze
zich nu ontwikkeld onleefbaar
wordt. De mensen krijgen het
door dat het kapitalistisch en
democratisch stelsel op sterven
na dood is.
De Amerikaan
Edward Bellamy voorzag in 1887 het jaar 2000, en zei dat de Gouden
Eeuwen niet achter ons, maar voor ons lagen. Edward was zoon van een
predikant en studeerde rechten, maar trok de journalistiek in. Hij was
een bewogen man en schreef diverse boeken.
citaat:
De sociale onlusten en onrechtsituaties brachten Bellamy tot het
schrijven van 'Looking Backward', waarin hij een visie geeft op een
betere, rechtvaardigere samenleving. Hij streeft een wereld na waarin
iedereen gelijk is en iedereen het goede voorheeft, hetgeen o.a.
resulteert in een gelijke verdeling van rijkdommen. Een wereld zonder
criminaliteit, zonder verspilling, zonder klassenonderscheid, zonder
geld, ambtenaren, reclame, legers, bankiers, handel, gevangenissen.
Noem maar op. Een ideale wereld. Utopia. Later schreef hij ook nog het
vervolg, 'Equality' genaamd. In 1898 stierf Edward Bellamy aan tbc, 48
jaar oud.
Om welke verandering gaat het Obama en zijn instructeurs? Dat wordt
door hem niet uiteengezet voor de mensenmassa’s. Wij weten dat het
Obama en de illuminati gaat om de vestiging van hun Nieuwe Wereld
Orde, een politiestaat waarin een sterk gedecimeerde wereldbevolking
van ongeveer 500 miljoen mensen als slaven mogen delen.
De illuminati vertrouwen er bij zichzelf op -We ... can believe in- dat
de oprichting van de NWO daadwerkelijk zal gelukken. Hun plannen
dateren reeds van honderden jaren terug o.a. via Adam Weishaupt in
1776, maar konden nog niet gerealiseerd worden doordat de techniek
nog niet vergenoeg gevorderd was. De enige wankele mogelijkheid die
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zij bezitten om de NWO op te richten is op basis van de moderne
hightech elektro-technieken. Het gaat hierbij om wereldcontrole via
chips, nano- of micro-chips, electronisch geld, een computer gestuurde
samenleving, controle via facebook, twitter, google, etc.., waarbij
allerlei digitale technieken worden ingezet, zelfs drones, om het doel te
bereiken.
Nu is er niets ongrijpbaarder, onvoorspelbaarder, wankeler,
gevaarlijker, dodelijker, onbetrouwbaarder, etc. als elektra. De NWO
der illuminati is dan ook uiterst kwetsbaar, aangezien deze wordt
gebouwd op elektra, wat geen stevig fundament vormt. Tijdens een
poolwisseling van de aarde of zon en of tijdens een op de aarde gerichte
mega-zonnevlam, kan alle elektriciteit worden uitgeschakeld, en alle
elektronica worden vernietigd. Dat kan trouwens eveneens met een
EMP-bom. De Change--- we can believe in, zal blijken op bedrog te
berusten, een luchtkasteel. De God des hemels heeft een totaal andere
gedaantewisseling voor ogen, waar wij wel volledig op kunnen
vertrouwen. Lees dit o.a. in Daniël 2, de steen die zonder handen
afgehouwen werd en alle koninkrijken op aarde vermaalde. En lees
Jeremia 30 - 33, het herstel, en vooral de profeet Jesaja over de
komende Nieuwe hemel en aarde, die in Psalm 37 wel vijfmaal wordt
genoemd.

Het gemeentewapen van Barneveld
Links boven in de hoek 1/4e deel der zon met 5 stralen, waarvan 3 in de
vorm van een Pentagram (3 x 5 = 15 punten). Het
getal 5 wijst op de 5e dimensie die aanstaande is.
De zon en de vlinder, uitgevoerd in goud (the
golden force).
Het Barneveldse wapen is wellicht het mooiste, dan
wel het meest sprekende wapen ter wereld, en toch
zo onbekend dat de meeste streekbewoners het niet
kennen. Dit wapen is het meest van zich sprekende
symbool wat wij tot nog toe ooit hebben gezien.
Symbool (Grieks = Sunbolon) = het samenvatten van 2 dingen,
plaatsvervangend teken, dat een zinsverwantschap in beeld geeft.
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Welnu, op dit wapen staat een symbiose (Gr= Sun-bios= zonne leven) =
het verschijnsel dat vertegenwoordigers van verschillende dier- en
plantsoorten blijvend samenleven (een soort huwelijk-samengaan) in
tegenstelling tot parasitisme. In dit geval een vlinder (pop die vlinder
wordt) en een plant (men denkt aan een tabaksplant, doch wij neigen er
toe veeleer te denken aan een mispel, het symbool van het oudste
Gelderse wapen, wat op een oude Lier nog is te zien).
In het wapen van Barneveld links bovenin de Zon (sym) en de vlinder
met de plant (bolon) maken te samen het symbolon = symbool
compleet.
De Zon is Symmetra = Zon-moeder/Zon-maat (metra=maat, waar ons
metrische maatstelsel vandaan komt). Symmetrie is de wiskundige
regelmaat in een figuur, dat de ene helft van een figuur het spiegelbeeld
is van de andere helft, en waar het geheel als het ware een symfonie
vormt (= dat wat in zichzelf bevredigend klinkt).
Symfonie - zonne-bekoring, en dat is het wat te zien is op het
Barneveldse wapen! De Zon met stralen in de vorm
van Penta's (vijfhoeken) en de pop die vlinder wordt
en zich richt op de zon, en de plant, die van zaad, steel
en bloem haar ontwikkeling toont.
De vlinder is geen echte vlinder, doch een symbool.
Wij zien in de natuur geen vlinders met 6 vleugels
ook als een libelle niet. De vlinder stelt dan ook de
zonmaat voor, en is een symbool van de levenswet
van ons natuurlijke en geestelijke bestaan, waar een tijd van groei,
ontwikkeling en bloei inzit.
Aan (of achter) de bloem zit weer het nieuwe zaad. De kringloop is te
zien bij de pop die vlinder wordt, en bij het zaad wat wortel schiet en
vrucht geeft. Wat er in zit komt er uit, het wikkelt af = ontwikkelen.
De bloem moge spoedig verwelken, doch het zaad is er en heeft zich
vermenigvuldigd en zal voor nog vollere pracht zorg dragen.
Wanneer wij de bloem eenmaal hebben gezien ... staat het ingegrift in
onze hersenen hoe prachtig de bloeitijd wel is, wat symbool is van de
toekomst hoe eens héél het aardse leven zal bloeien !! (onder de stralen
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van de Zon der Gerechtigheid, Mal. 4:1). Dit betreft het komende
Gouden Tijdperk!
Die bloei, de climax is een verrukking om te zien, om te ruiken, om te
tasten, om te horen en te proeven. Het is een wonderbaar schouwspel
van vervolmaking van dat wat in de kiem verborgen lag.
Uit de chaos tot perfectie, uit de cirkel tot de lijn, driehoek, vierkant en
Vijfhoek. Die vijfhoek is de Blinkende Morgenster Venus, waar liefde
de bron is, de oorsprong (oer-sprong/eisprong). Een sprong gaat van
beneden naar omhoog en valt weer terug. Dit kan mee-vallen en of
tegen-vallen.
Meezitten en of Tegenzitten, en ook
Tegenstaan. Zo'n sprong
is altijd spiraalvormig,
en
geeft
een
wisselwerking weer, van
een komst in het
verleden naar een doel
in de toekomst. Van een
geboorte in het verleden
(de pop van de vlinder, en het zaad van de plant) tot het openbaar
worden van het product. Openen van het zaad, van de pop, waar het
bolster afvalt; het is een baren en worden, iets nieuws tonen. Dit is
openbaring van het geheim.
Achter een symbool schuilt een geheim, hetwelk zo niet met woorden
wordt verteld, dan wel via een teken of tekenen wordt weergegeven.
Geheim komt van Heim = Huis. Ontheemd = Heem, heim, = zonder
huis. Heimwee = verlangen naar huis, naar het vaderland.
Een geheim is iets wat in huis blijft tussen de muren, en niet is voor de
buitenwereld. Een symbool kan een geheim bewaren, en dat is het wat
het Barneveldse wapen heeft gedaan, het geheim van een huis in de
vorm van vijfhoeken! Het symbool is getekend door onze voorvaders,
intuïtief, waarvan zijzelf wellicht (nog) niet de betekenis konden
vermoeden.
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Tekenen komt van betekenis, en betekenis van een zaak moet getekend
zijn in een symbool dat zichzelf voorstelt!
Een illustratie is om de betekenis toe te lichten.
Illumineren = verlichten. Welnu, de Zon in het Barneveldse wapen geeft
het Licht, en de stralen (3 hele en 2 halve vijfhoeken) laten het licht
verspreid vallen op het geheim, en dat openbaart zich: Een Huis in
Vijfhoeken.
Heim, heem, um, chem, sum; ziet als uitgang achter plaatsnamen, op
een nederzetting; alsmede de uitgang "wijk"
Elk kunstwerk is als een gelaat waarop de onzichtbare zin van de dingen
fysiek zichtbaar wordt. Kunst is de taal die zin geeft aan de feiten,
waaraan te zien is dat de wereld géén gesloten geheel is, maar altijd
open blijft voor nieuwe mogelijkheden. Echte kunst toont dat het leven
zin heeft!
Vlinder is het symbool van Vrijheid.
De vlinder in het Barneveldse wapen wijst naar vrijheid.
Het middengedeelte van het lichaam van de vlinder heet thorax, en
bestaat uit een drietal segmenten, de pro-, meso- en metathorax, die elk
een paar poten dragen.
De voet bestaat uit 5 leden en eindigt in klauwtjes. In de vlucht worden
oriëntatie en balans door speciale organen geregeld.
De meeste vlinders vliegen alleen bij zonlicht. De vleugels zijn
opgebouwd uit schubben die elkaar dakpansgewijs overlappen.
Sommige mannetjes hebben speciale geurschubben (androconin) die
opvallend gekleurd zijn, waarmee het mannetje
tijdens de baltsvlucht om het wijfje heen fladdert
en met de vleugels stimulerende geurstoffen naar
het wijfje stuwt. Het achterlijf -- het abdomen:
bestaat in principe uit 10 segmenten, waarvan er
slechts 7 duidelijk zichtbaar zijn.
Vlinders behoren tot insecten die een volledige gedaantewisseling
ondergaan: ei, larve, pop en imago. De vlinder die uit de pop komt is
direct volwassen. Vlinders dragen bij tot de verlevendiging van ons
leefmilieu. Zo ook "De Pentahof", waarvan het grondplan een soort
vlinder is. De thorax met aan beide zijden 3 vleugels, identiek aan die
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van het Barneveldse wapen. Ook het dak van "De Pentahof" is
schubvormig, gelijk de vleugels van de vlinders. De vlinder in z'n
pracht is een voorbeeld van de natuurwet dat het planten- en dierenrijk
in de bruidstijd op z'n volst is met een schat aan kleuren.
Het leven is niets anders dan een liefdesstadium van een lange
ontwikkeling. De schoonheid en pracht is immers een grote aanbeveling
in de liefde, wat duidelijk bij de vlinder uitkomt, welke als een in
tweeën gevouwen minnebrief het adres van de bloem opzoekt.
De zon, de vlinder en de plant, ze horen bij elkaar, een trio, een
symbiose, symbool van de driekracht, zoals op weergaloze wijze is
afgebeeld op het Barneveldse wapen.
De vlinder van dit wapen vertoont een linkse kromming in de thorax en
abdomen, en de plant vertoont een rechtse kromming in de steel.
De linkse kromming is die van de PHI-spiraal (symbool van de Vader)
en de rechtse is die van PI, (symbool van de Zoon).
Phi is dynamisch, mannelijk en driehoekstructuur. Pi is
statisch/generatief, vrouwelijk en vijfhoekstructuur.
Ook deze gegevens zien wij duidelijk in de vlinder en plant: waar de
vlinder de Phi-driehoekstruktuur heeft in 2 x 3 vleugels, met elk een
oog, 3 aan één zijde, en het achterlijf 2 x 3 ringen, en de antenne's in
driehoeksvorm. De plant heeft de Pi- wortel 5 structuur, vijfbladige
bloemen, 3 bladen + 2 bloemen, 5 componenten op de steel. Intuïtief
hebben onze voorvaders dit wapen ontworpen en wellicht niet geweten
wat het allemaal inhield!
Beiden, het wapen van de gemeente Putten en van de gemeente
Barneveld, hebben een terras of stukje grond vanwaaruit de beide dieren
op de wapens omhoog stijgen. De vlinder richt zich op de zon, en het
hert springt omhoog, en zou zich eveneens op de zon kunnen richten.
De omhooggaande richting der diersymbolen wijst naar het positieve,
naar het kosmische nieuwe Gouden Tijdperk
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Het wapen van de stad Ede
Volgens Wikipedia:
Het wapen van Ede bestaat uit een blauw wapenschild met in goud de
Nederlandse maagd met een vrijheidshoed op een speer, steunend op
een Bijbel[1][2]. Dit wapen is na de Franse Revolutie ontstaan. De
afbeelding is ontleend aan de afbeelding die
destijds op de gulden werd
gebruikt[3]. In plaats van de
Bijbel zou als boek
o o r s p r o n ke l i j k o o k d e
Grondwet bedoeld kunnen
zijn. Deze guldens waren
voorzien van het randschrift
Hanc tuemur, hac nitimur
(Haar beschermen wij, op haar
steunen wij). Deze spreuk is niet opgenomen in het wapen van Ede en
nooit gelegaliseerd[4], maar werd in het verleden wel af en toe gebruikt.
Zie verder onze brochure 245 www.pentahof.nl
De Nederlandse maagd leunt met haar linkerhand op een boek, wat wij
zien als het enige Goddelijke boek, het Boek der Natuur, het enige boek
dat met de vinger Gods is geschreven, en wat absoluut betrouwbaar is.
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Het wapenschild van de Veluwse Israël-vrijstaat

Het wapenschild is door Johannes Verhoeff uit Tasmanië geconstrueerd
in opdracht van Pieter Frank Senior en Junior; van de familie Van der
Meer, wonende aan de Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek.
De oorspronkelijke naam van Tasmanie is Van Diemensland. De
ontdekker Abel Tasman had de prinsenvlag daar in 1642 neergezet in
1642. Hij was uit Lutjegast afkomstig.
Het wapenschild geeft via symbolen de overgang aan van het kosmische
Vissentijdperk naar het Watermantijdperk, van geloof en geloven naar
echt weten, van externe waarheid naar intuïtie vanuit het hart.
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Zie o.a. www.pateo.nl/Dutch/ontmaskering.htm
De Grote Jaarcirkel duurt 25.920 jaren. Deze is verdeeld in 12 aionen
of tijdvakken, zoals in de Dierenriem aangegeven, welke zijn
aangegeven door 12 Levensbloemen in de buitenste cirkel. De cirkel of
bol-symboliek wordt uitgelegd in brochures op onze website
www.pentahof.nl
Het getal 12 wijst naar de 12 stammen Israels, de zonen van Jakob.
Onze klok telt 12 uren, en ook de kosmische klok telt 12 tijdvakken van
2160 jaren. De ouroboros rechts onderin het wapenschild is
weergegeven als een lemniscaat, een liggende 8, als symbool van
oneindigheid. Het is een reptiel of slang die in zijn eigen staart bijt. De
slang is ook een symbool van metamorfose, daar ze de oude huid
afstroopt en in een nieuwe huid verschijnt. De stam Dan had een slang
in het wapenschild. Dat punt waar de slang in zijn eigen staart bijt
markeert een uniek overgangspunt, wat u uitgebreid kunt lezen op onze
website, maar ook in het boek van Jan Wicherink:: "De Grote
Galactische Conjunctie 2012 kruisen".
De datum 21-12-2012 was hierbij van cruciaal belang.
25.920 minuten : 60 = 432 uren. Het getal 432 Hertz geeft de grondtoon
aan van de natuurlijke universele stemming. Het is in 2013 exact 432
jaar geleden dat het Plakkaat van Verlatinghe werd getekend, als
geboorteakte van Nederland. In het hart van de staat der Nederlanden is
de Veluwse Israel-vrijstaat opgericht
Zie:http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/
De ouroboros als kosmische klok geeft de juiste tijd(en) aan, waar
Johan Oldenkamp een uitleg over geeft, zie:
www.pateo.nl Hoe laat is het?
Van de 12 levensbloemen zijn er drie onzichtbaar, verborgen achter het
schild. Links van het schild verschijnt de eerste levensbloem, nog flauw
en wazig, wat wijst naar de eerste bewustwording van de ware identiteit
van de 12 stammen. De levensbloemen worden steeds helderder
naarmate ze rechtsom omhoog gaan. De bewustwording is als belofte in
de profeet Jeremia 30-33 te lezen. De regenboog is als symbool van
Gods trouw aan de natuur en de mensheid aanwezig en bevat 7 kleuren.
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Het getal 7 zien we terug in de 7 scheppingsdagen en 7 weekdagen. Ook
telt een octaaf 7 tonen.

het pentagram is een afbeelding van Nederland aangebracht, centraal,
als kustland.

Het wapenschild bevat middenin een drieluik (drie dimensies waarin wij
momenteel leven), waarin de drie wapens aanwezig zijn van de
gemeente Barneveld en Putten, en de stad Ede. De symbolen in de drie
wapenschilden vormen een symbiose, het samenleven van twee of meer
verschillende soorten wezens. Het hert in het wapen van Putten heeft 7
uitsteeksels. De vlinder in het wapen van Barneveld telt in deze oude
afbeelding 4 vleugelsdelen,, 3 rompdelen 2 voelsprieten (4.3.2 Hz als
grondtoon van de schepping) en 10 zonnestralen. De drie wapens
vormen een symbiose, waarbij 2 mensfiguren aanwezig zijn, een man en
een vrouw. Er zijn 5 dierfiguren aanwezig, 2 vissen, 1 vlinder en 1 hert.
Er zijn 2 planten en 2 bloemen aanwezig. Ook 1 planeet, de zon, helios.
Ook is de aarde, terra, 3x zichtbaar als terras. De Elementen vuur (zon),
aarde, lucht, water en aether (zonnestralen) ontbreken niet.
In het Barnveldse wapen uit later tijd is de zon met vijfhoekige stralen
getekend en heeft de symbolische vlinder 6 vleugeldelen.

Onderin de sjerp, waarop de naam Veluwse Israel-vrijstaat staat
geschreven in 22 letters, twee elftallen. Erboven is rechts de ouroboros
en links de Mandorla geplaatst. De Mandorla of Vesica Piscis is de
baarmoeder van de dageraad, van de schepping. In de Levensbloem is
de vesica piscis veelvuldig aanwezig. Het lemniscaat is een symbool
voor oneindigheid, als symbool van Israels oneindige bestemming.
Israel is een voorbeeld en zegen voor alle volkeren op aarde, en zal
opnieuw een koninkrijk vormen, als de steen die zonder handen
afgehouwen wordt, zie Daniël 2. Een Davidstelg zal koning zijn en naar
gerechtigheid en vrede regeren in het aanstaande Gouden Tijdperk.

De naam van de nieuwe mini-staat luidt: Veluwse Israël-vrijstaat.
De huidige staat Israel is een nepstaat, opgericht door zionisten,
merendeels bestaande uit Askenazen, die geen Semitische oorsprong
hebben, maar een Turks/Mongoolse herkomst bezitten. In het
bijbelboek Openbaringen 2:9 en 3:9 wordt verwezen naar deze
leugenachtige lieden. De 12 stammen Israels zijn allen in de
verstrooiing, zijn onwetend van hun ware identiteit, en leven als
verloren schapen in de kustlanden van Noord-West Europa. De
bewustwording is in werking gezet. Het transformatieproces is gaande.
Daar wijzen o.a. de gemeentewapens van Barneveld en Putten op, en
ook het stadswapen van Ede.
Nederland vervult een speciale rol als het vanouds genoemde ‘Westerse
Israels", of ‘Kanaän in het Westen", zoals het door onze voorvaderen
intuïtief werd genoemd. De echte Davidster is een vijfpunt en geen
zespunt, een pentagram en geen hexagram. De kleuren rood, wit en
blauw zijn kleuren die reeds in de tabernakel van Mozes aanwezig
waren, en ook in de Nederlandse vlag voorkomen. In het midden van

Het internationale paspoort van de Veluwse Israel-vrijstaat, zie
hieronder, eveneens door Johannes Verhoeff uit Tasmania ontworpen:
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Hier volgt nog verdere info over de stad Ede en het wapenschild van
Ede............
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