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Inleiding
Wanneer de mensheid van geslacht tot geslacht overladen is met leugens
–en dus op het verkeerde been is gezet- zal men iemand die hen
waarheden vertelt voor een geesteszieke houden. Desnoods zal men
geweld gebruiken om de persoon tot andere gedachten te brengen, om
toch vooral op de aloude paden te wandelen en geen nieuwigheden naar
voren te brengen. Men zal de nieuw gebrachte waarheden onderdrukken
en bagatelliseren. Toch zal uiteindelijk de waarheid in de gewetens der
mensen het winnen van de
leugens, en zal de echte
waarheid
gemeengoed
worden, ook al gaat daar
soms een lange tijd
overheen voor het zover
is. Dat hebben wij in het
verleden
gezien
bij
Copernicus,
Bruno,
Galilei, Servet, Hus en
anderen. De vraag is hoe
wij aan al die oude
leugens zijn gekomen, die de mensen zo hardnekkig gevangen houden?
Het is net als bij een psychopaat die zichzelf zo heel veilig voelt in zijn
of haar eigen ego. Daar sluit men zich op en men laat nooit de deur op
een kiertje staan zodat we naar binnen kunnen kijken wat daar huist. Wel
wil men graag dat anderen ook die gevangenis met hen delen, en ze
betrekken dan graag hun eega, vrienden en kennissen erbij in, want dat
leefwereldje is zo lekker afgesloten van de grote buitenwereld. Per
ongeluk of bij toeval willen psychopaten weleens de deur van hun hart
op een kier zetten en bekennen zij de fouten die in de donkerte van hun
hart veilig opgeborgen zitten. Maar daarna trekken ze de deur van hun
hart weer hermetisch dicht en doen ze of er geen vuiltje aan de lucht is.
In koning Saul zien we een dergelijke psychopaat in actie.
De mensenmassa’s worden onwetend in bedwang gehouden en wanen
zich vrij. Ze zijn geacclimatiseerd in hun gevangenis, en erbuiten menen
ze dat het zeer gevaarlijk gebied is. Ze passen wel op om zich erbuiten te
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wagen. En dáár hebben de overheden en machthebbers hun onderdanen
gaarne. Houden zo.
Het doel van deze brochures is te
onderzoeken hoe wij een betere wereld
kunnen scheppen en wie de bronnen zijn
van alle onrust, geweld en uitbuiting in
deze wereld. Wie zijn die overheden en
machthebbers in werkelijkheid? Hun
ware identiteit zullen ze niet vlug
prijsgeven. Ook zij houden de deur
angstvallig gesloten voor nieuwsgierige
blikken. De grote massa’s ontgaat het
dan ook wie de wáre machthebbers van
de huidige wereldlijke systemen zijn. Dat zijn in hoofdzaak psychopaten.
Deze elite die voornamelijk uit 13 families of bloedlijnen bestaat,
betrekken wel hun eigen stamverwanten in hun afgesloten ruimten en
spreken daar vooral in mythische taal en symboliek, zodat het voor de
buitenwacht onherkenbaar blijft. Lees in dit verband de boeken van
Robin de Ruiter over de 13 satanische bloedlijnen.
Er zijn enkele van hun
soortgenoten die uit de
school zijn geklapt en veel
van hun geheimen naar
buiten hebben gebracht.
Soms
moesten
deze
klokkenluiders
of
dissidenten het met de dood
bekopen. In ieder geval
weten wij door hen meer
van de afkomst van de zo
mysterieuze wereldheersers en hun geheimzinnige praktijken.
DNA Twee verschillende bloedlijnen Genesis 3:15
Ons bestaan in de 3D-wereld kent polariteiten, tegenstellingen, waarvan
de bekendste o.a. Licht en Duisternis zijn. De lichtzijde verschaft
vreugde, vrede, geluk, liefde, rust, etc. De duistere zijde veroorzaakt
onrust, onvrede, angst, zorg, achterdocht, jaloezie, etc.
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De menssoort
Adam tijdens de schepping was uit het Licht
voortgekomen en was volmaakt in delen, om zichzelf te vervolmaken.
Het menselijk lichaam is een universum in notendop. Ons lichaam is een
wonderbaar super hoog technisch vernuftig bouwsel. Tot in de
allerkleinste details nauwkeurig en perfect werkend, zelfs jarenlang, mits
aan de voorwaarden wordt voldaan die de natuur eraan stelt. Ons lichaam
is niet alleen een louter fysieke machine, maar is ook kosmisch, hemels,
voorzien van een levensgeest. Het lichaam is uit materie en componenten
van de aarde samengesteld –dus van Beneden- en de levensgeest is van
Boven –dus hemels-. Wat de exacte relatie is tussen het hemelse en
aardse is voor ons mensen verborgen, en daar komen wij waarschijnlijk
nooit achter. We kunnen wel gedeeltelijk die relatie indenken en
beredeneren, maar doorzien niet. Ons aardse bestaan is immers al even
wonderlijk als ons hemelse bestaan. Ons lichaam is gelijk aan een soort
chemische fabriek. Er vinden elke seconde in ons lichaam miljoenen
chemische processen plaats. Denk vervolgens aan de reproductie van de
cellen, het DNA, metabolisme, bloedsomloop en transport van zuurstof
en mineralen, moleculen,
voedingstoffen.
Hoe
wonderlijk
werkt
ons
spijsverterings-systeem!
Er
bestaat
een
onderlinge
communicatie tussen alle
cellen, waarvan wij er
ongeveer 50 biljoen hebben.
Kortom, ons lichaam is
uitermate ingewikkeld, vooral
wanneer wij letten op het zelfregulerende en zelfherstellende element
ervan. Sommige functies van ons lichaam hebben wijzelf in de hand. Wij
kunnen eten, slikken, proeven, zien, ruiken, voelen, horen, etc. Maar onze
hartslag en onze ademhaling, spijsvertering, celdeling, etc., daarover
hebben wij geen zeggenschap. De levenskracht die wij ontvingen, waarin
bestaat deze? Die bestaat uit elektra. Wij leiden een elektrisch–
magnetisch bestaan. Wij zijn dus een universum op zich, en zolang wij
het complete universum niet kennen, zolang zullen wij ook onszelf niet
goed kennen en doorgronden. Wij zijn het spiegelbeeld van de kosmos,
maar wanneer de spiegel beslagen is, hangt er een waas overheen, zodat
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wij niet goed onszelf erin kunnen zien. Wij bedenken wel allerlei
theorieën als mensheid om levensvragen op te helderen. Toch blijven er
vele vragen onbeantwoord.
Doel
In deze brochure(s) gaat ons onderzoek over wat de mens is, wat een
twee, drie en twaalf strengen DNA is, wat de natuur ons leert, hoe de
Bijbel is samengesteld en hoe men deze dient te lezen om misverstaan te
voorkomen, en hoe een mens hoger bewustzijn kan verkrijgen, etc. Het
blijkt namelijk dat sommige mensen in de oudheid reeds kennis bezaten
van ons DNA en de celbiologie, en dat deze kennis op geheimzinnige en
verborgen wijze is weergegeven en doorgegeven door ingewijden o.a. via
de Bijbelboeken en andere oude geschriften. Men heeft voornamelijk
mythen gebruikt, en het blijkt dat de grote meerderheid der mensen de
taal van de mythen niet begrijpt, niet kan verstaan, en bovendien dat de
clerus waarschijnlijk zelf ook deze taal verleerd is en deze zelf niet meer
verstaat. Indien de geestelijke stand deze taal nog kent, geeft ze deze in

ieder geval verminkt door aan de eenvoudige gelovigen.
Zoals wij weten is de Bijbel verdeeld door de ouden in twee delen. Het
ene deel heeft men het Oude Testament genoemd, bestaande uit 39
boeken, dat is 3 x 13. Het andere deel heeft men het Nieuwe Testament
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genoemd, bestaande uit 27 boeken, dat is 3 x 9, wat beiden astronomischtheologische codes zijn die te maken hebben met de maancycli. De
namen ‘Testament” zijn misleidend, daar men zou denken aan een
nalatenschap. De tweedeling (dualiteit) loopt als een gouden draad door
heel de schepping, en ook door de Bijbel. Denk aan de zon en maan, goed
en kwaad, hemel en aarde, mannelijk en vrouwelijk, Noord en Zuid, vuur
en water, etc. De grote vraag is hoe deze tegenstellingen weer één kunnen
worden, daar de schepping een éénheid vormt, en de Schepper Eén is?
Hoe kunnen vierkant en cirkel zich verenigen? Het grote vraagstuk
oudtijds draaide om het vierkant-maken van de cirkel. Hoe kunnen hemel
en aarde zich weer verenigen?
In feite gaat het er ten diepste
om hoe de aardse mens met
zijn twee strengen DNA weer
hemels kan worden en een
drie strengen DNA kan
verkrijgen met een geopend
derde oog. De gevallen
engelen werken zelfs aan het
verkrijgen van een 12
strengen DNA.
Af en toe is er een zonne- of maaneclips, wat wijst naar de hogere
eenwording. Op een voor velen onbegrepen spreekwijze wijst hetgeen in
1Johannes 5:7 staat naar de vereniging van hemel en aarde. De
kerkvaders hebben hierop hun dogma’s van de triniteit (drie-eenheid)
gebaseerd, wat in het geheel niet het doel van deze tekst is.
De Vader in deze tekst wijst naar het hemelse en volmaakte, het hoogst
bereikbare. De Zoon wijst naar het aardse en kwetsbare, waar evenwel
de weg ligt tot herstel en vervolmaking. De heilige Geest wijst naar de
verbindingsschakel om het aardse met het hemelse te verbinden tot
eenwording. In 1Johannes 5:8 wordt gewezen naar de drie getuigenissen
op aarde, nl de geest, het water en het bloed, die een eenheid vormen.
Wij mensen bestaan grotendeels uit water en bloed, waarin de
levensgeest zich manifesteert. Hemel en aarde gaan zich met elkaar
opnieuw verbinden in ons mensen. In het OT is het de aarde, en in het
NT is het de hemel die in mythische taal tot ons komen, zijnde de twee
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getuigenissen afgebeeld door de twee pilaren voor de Tempel, Jakin en
Boaz. Het gaat in de Bijbel
vervolgens
om
de
tweedeling, de splitsing
tussen twee zaadlijnen, zoals
Genesis 3:15 ons te kennen
geeft. Over deze twee
zaadlijnen is door Pastor Dan
Gayman een dik boek
geschreven in het Engels, en
wijzelf hebben er een boek
over geschreven in het
Nederlands. Het blijkt dat
het
DNA
van
beide
zaadlijnen verschillend is en dat vermenging voor grote calamiteiten
zorgt. Voor de vrouwenzaadlijn blijkt herstel mogelijk, voor het
slangenzaad is geen herstel. Lees over de zaadlijnen o.a. Jesaja 45:25,
55:7, 56:7,57:3 en 61:9.
Op aarde kan niets hetzelfde blijven. Wij zijn op doorreis, zowel het
vrouwenzaad als het slangenzaad, en komen voor een overgangsfase te
staan om van de 3D-wereld over te gaan naar de 4D en hoogste dimensie,
de 5D, zoals in Efese 3:18 staat.
Het slangenzaad poogt om de sleutels naar de hogere dimensies in handen
te krijgen, en deze desnoods van ons te stelen. Vandaar de vijandschap
en strijd zoals in Genesis 3:15 afgekondigd, waarbij de uiteindelijke
overwinning aan het vrouwenzaad wordt toegezegd. Dat oorlogsveld of
strijdtoneel ligt niet buiten ons, maar in ons lichaam. Dat wil zeggen dat
het slangenzaad erop uit is om ons zo veel mogelijk te misvormen en ons
DNA te vernietigen. Dat begon reeds toen Nachash zijn sperma in Eva
liet komen, waardoor er chemische reacties in haar ontstonden die fatale
uitwerkingen hadden op haar belangrijkste organen, nl haar derde oog
werd erdoor verschrompeld en haar hart kwam er 23,5 graad scheef door
te liggen. Haar drie-strengen DNA werd twee-strengen, aards, evenzo
bij Adam.
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Hydrogeen
of
waterstof H2O is
element no.1. Dit
wijst
naar
het
hemelse, de zon.
Water dat verdampt
stijgt hemelwaarts,
om
later
te
condenseren en als
regen op de aarde
neer
te
dalen.
Waterstof bevat 1
proton, geen neutronen en 1 elektron.
Fosfor is een vuur-element, het aardse element no.16. Tussen hemel en
aarde bevindt zich het luchtruim, dat grotendeels gemaakt is uit nitrogeen
(stikstof), dat is element no.7. Lucht bevat zuurstof wat wij inademen,
en dat in ons bloed terechtkomt en ons lichaam voedt. Zuurstof wijst naar
de levensgeest en levenskracht. De basis van ons lichaam is zuurstofbehoevend. Ons DNA is ingedeeld in vieren, nl Adenine, Cytosine,
Guanine en Thymine. Het uiteindelijke element van ons DNA is
Deoxyribose, een suikerbase. Deze suikerbase zou wijzen naar de
verboden vrucht aan de boom van kennis van goed en kwaad, zie afb.
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Om verlost te worden van ons verval in het DNA en ter opening van ons
3e oog worden er twee getuigen, twee messiassen aangewezen in de
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Egypte Horus of Horizon, Jezus de zon en zonnewende van 21 december
tot 25 december, de 2e zon of de planeet Gud of Nibiru.

DNA 3 strengen helix
Is de triple helix de nieuwe levensmolecule voor de nieuwe goddelijke
mens? Triple = drie, helix = streng.
Er hebben zich na Adam twee bloedlijnen voortgezet, (1) die van Seth,
de broer van Abel, uit Adam zelf, en (2) de bloedlijn van Kain, die uit de
Boze was volgens 1Johannes 3:12
Aan de buitenkant kan men in de meeste gevallen niet zien van wat voor
zaadlijn iemand afstamt. Dat geheim zit van binnen, in de genen, in het
DNA. DNA en bloedgroep liegen er niet om. Wij kunnen ons vergissen
en kunnen het kaf niet van het koren scheiden. Dat weten de engelen wel
in de oogsttijd.
Ons lichaam
is
koolstof gebaseerd,
getal
666.
Zie
brochure 790 over
de Nieuwe Tijd.
Koolstof 12 heeft 6
protonen,
6
neutronen en 6
elektronen. Men kan

Bijbel. In het OT is het God zelf als Verlosser, de hemelse Vader, die de
aardse Messias aankondigt om Zijn rijk te herstellen, dat is Zerubbabel
(niet Jezus). Het gaat immers om de hemel op aarde, het Paradijs te
vestigen. In het NT gaat het om een hemelse Messias, om Jezus als
verlosser, wat het christendom als een historische werkelijkheid neemt,
maar in werkelijkheid een mythe vormt. Het gaat om de opening van ons
3e oog, om de zalving met de heilige Geest, dat is Christos, zoals in
9
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ijzer niet met klei mengen, zoals dat in het beeld dat in de profeet Daniel
staat wel geprobeerd werd.
Dat wijst op het vermengen van
zaadlijnen en rassen of soorten. Dat levert
geen nieuwe goddelijke mensen op, maar
bastaarden. Zie het apocriefe boek Tobias
4: 8-11.
Het gaat erom een 3e DNA-spiraal te
verkrijgen, wat wijst op de opening van
ons 3e oog, de pijnappelklier. Het gaat om
de verlichting, het geestesvuur, het
hogere bewustzijn. Dat willen de nazaten
van het Slangenzaad van Nachash-KainNefilim
ook
verkrijgen
via
technologische weg, door middel van
genenmanipulatie. Zij tekenen dan ook
hun bokgod, de tweeslachtige Bafomet, als zittend tussen de twee pilaren
Jakin en Boaz, die wijzen naar ons twee strengen DNA. Bafomet is de
ramgod uit oud-Egypte. Het gaat om de opening van het 3e oog, waarin
de verbinding met de Schepper tot stand komt. Dit 3e oog ligt in onze
hersenen, zie brochures
407 – 409,
de
pijnappelklier, behorend
tot het reptiliandeel. In
oud-Egypte aanbad men
het reptilian hersendeel,
de Shaktipat. Nachash,
dit is de eigennaam van
een wezen dat in Genesis
1-3 vermeldt staat, wat
men vertaald heeft door
‘slang’ als of het om een
reptiel zou gaan, wat
onjuist is. Nachash was
een
mannelijk
rechtopstaand wezen op
twee benen met een
11
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spraakvermogen, ook wel een wezen des velds genoemd (Khahey in het
Hebreeuws). Texe Marrs’ revealing book which reveals that the people known
today as “Jews” came from Khazaria. They are not descendants of ancient
Israel. The book’s conclusions are the impetus for the Jewish takeover of
Ukraine.

Waar dit wezen vandaan kwam wordt in
de Bijbel niet vermeld, maar het was er,
en het heeft Eva verleid tot seksuele
gemeenschap. Dit wezen had een andere
DNA en bloedgroep dan de Adammensen, en vanwege de vermenging is in
Eva de chemie-huishouding verstoord,
waardoor haar 3e oog verschrompelde en
er verdere ongemakken zijn ontstaan die
te maken hadden met het voortbrengen en
baren van kinderen. Deze Nachash zou
volgens andere bronnen dan de Bijbel
gehuwd zijn geweest met Lilith, waarmee Adam terstond nadat Eva met
Nachash gepaard had ook gepaard zou hebben, waardoor ook hij
gedegenereerd werd. Hun beider ogen werden geopend voor het
generatieproces, wat inhield dat hun 3e oog gesloten werd. Ze werden
immers terstond gewaar dat ze naakt waren en schaamden zich voor hun
geslachtsdelen.
Door Nachash werden zij voorgelicht met een
praktijkvoorbeeld wat hen fataal werd. Zij konden in het vervolg wel
keuren tussen goed en kwaad, ondanks hun gesloten 3e oog. De
zogenaamde val van Adam en Eva wijst overduidelijk naar de seksuele
misstap, verleid zijnde door Nachash. Zie hiervoor onze uitgebreide
brochure 238 en 621.
De zogenaamde verboden vrucht was geen appel. Dat wordt altijd wel
gedacht, maar dat staat nergens in de Bijbel.
In de Zuid Afrikaanse Bijbel “Boek van Herinnering” staat op p.759 de
Boodschap van Jakobus, hoofdstuk 13 waar Jozef het volgende vraagt:
Wie is hij wat my bedrieg het? Wie het hier die slegte ding gedoen in my
huis en hierdie maagd besoedel? Wordt die geskiedenis van Adam tog
nie by my herhaal nie? Want soos Adam in die uur van sy gebed afwesig
12

De Boekrol des Levens en de Nieuwe MENS - (heid)

(deel 1)

No.816

was en Nachash/slang gekom het en Eva alleen aangetref en bedrieg het,
so het dit my ook oorgekom.
Hieruit blijkt dat Jozef de bevruchting van Maria vergelijkt met hoe Eva
door Nachash bevrucht werd.
Herstel blijft voor de verleidde en om de tuin geleide mensen mogelijk.
Voor Nachash en het slangenzaad is er geen weg terug, wat blijkt uit
Genesis 3:15 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze
vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop
vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
Zuiverheid en eerstgeboorte
Het gaat in het boek Genesis en in de rest van de Bijbel om zuiverheid
tegenover bezoedeling. De boom van kennis van goed en kwaad, is door
de Zuid Afrikaanse Bijbel vertaald als “Boom van kennis van zuiver en
bezoedeling”. Het betreft hier de zuiverheid
van genen, van DNA, dus van soort of ras.
De soorten zijn niet geschapen om zich te
vermengen, want daarmee houdt de soort op
een zuivere oorspronkelijke soort te zijn. En
dát wordt aangegeven door het “ten dage als
gij daarvan uit zult gij de dood sterven”, of
zoals de Zuid Afrikaanse bijbel aangeeft
“ten dage wanneer gij daarvan eet zult gij
uitsterven”. Nachash heeft kans gezien om
Eva te verleiden, dat wil zeggen van de
rechte weg van raszuiverheid af te brengen
door haar voor te doen hoe via seksuele
paring de voortplanting in z’n werk zou
treden. En Eva genoot ervan en gaf ook Adam van deze ‘vrucht’ te eten,
en hij nam en at ervan. Wanneer de Schepper het niet zou hebben
verhoedt zou het Adamsras uitgestorven zijn. Doordat er van verleiding
en geen opzet sprake was, gaf Elohim de belofte van herstel of
wederoprichting, zuivering van de soort. Dat is ook gebeurt nl. bij Izaak.
Izaak was een godenzoon, geboren uit hetgeen JHWH aan en in Sara
deed. Wat deed Hij precies? De bevruchting, aangezien in Abraham én
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in Sara de natuurlijke cycli om kinderen te krijgen voorbij was gegaan,
zie: 2.Romeinen 4:19
En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet
aangemerkt, dat alrede verstorven was, alzo hij omtrent honderd jaren oud was,
noch ook dat de moeder in Sara verstorven was.

Na Izaak heeft het slangenzaad de aanval op het vrouwenzaad voortgezet,
door in Rebekka twee verschillende volkeren te verwekken, nl Ezau en
Jakob. Het einde van deze eeuw zal de macht aan Ezau zijn, maar het
begin van de nieuwe komende eeuw is aan Jakob, het ware Israel. Hoe
is dat gegaan met de eerstgeboorte? De strijd om de zuivere eerstgeboorte
is van het allergrootste belang. Is degene die het eerste wordt geboren een
raszuivere of een vermengde? Alleen de raszuivere eerstgeborene kan
het predicaat ‘eerstgeboorte’ ontvangen. Daartoe werd een jongetje –en
vooral de eerstgeborene- in latere tijd aan de priesters voorgesteld, om te
zien of hij geen vlekken of rimpels op en boven zijn billen had.
In het Boek des Oprechten staat het volgende in Hoofdstuk 7:24, wat wij
in onze eigen woorden zullen weergeven: De rokken of schorten van
vellen –die dragen de naam Aegis- die JHWH aan Adam en Eva aantrok
zijn later aan Kush gegeven. Na Adams dood zijn de aegis aanvankelijk
aan Henoch gegeven, later aan diens zoon Methusalem, en daarna aan
Noach. Cham -de zoon van Noach- heeft de aegis stiekum gestolen van
Noach en aan zijn zoon Kush gegeven, en hij gaf ze aan Nimrod. In
hoofdstuk 27 staat dat Ezau Nimrod
doodde en de aegis van hem heeft
meegenomen en in zijn huis verstopte.
Ezau was na het gevecht met Nimrod en
zijn lijfwacht zo moe dat hij Jakob vroeg
om een schotel linzenmoes. Jakob wist
kennelijk van de gestolen aegis af en eiste
de eerstgeboorte –waaraan de aegis
verbonden was- op en kreeg deze van
Ezau. Ezau was doodop en dacht te
sterven wanneer hij geen eten zou krijgen.
Wat later met de aegis is gebeurd is
onduidelijk.
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Verder gaat het om de staf van Adam die van ‘saffier’ was, en waarop de
naam van JHWH was geschreven. Deze staf is via Noach bij Abraham
gekomen, en via Izaak, Jakob naar Jozef gegaan. Er staat dat Jakob deze
staf met geweld van Esau heeft afgenomen, wat wijst naar Genesis 48:22.
Via Jozef is de staf bij Rehuel terechtgekomen, de latere schoonvader van
Mozes. Rehuel had hem in zijn tuin geplant, en daar nam Mozes hem
vandaan en gaf deze later aan Aäron.
Mozes schrijft dat dit de staf was die
Elohim gebruikt had om al Zijn werken
te volbrengen van hemel en aarde. De
Kenieten hebben geprobeerd deze staf
van Rehuel en diens dochter Zippora te
stelen, wat niet gelukte. De Kenieten
waren nakomelingen van de Nefilim, uit
Genesis 6, en wilden blijkbaar Zippora
hebben om ermee te paren. Deze staf van Aäron heeft later gebloeid,
amandelbloesem en is in of naast de Ark bewaard. Wat er later mee
gebeurd is, is ook onduidelijk.
Wat betreft de aegis, is er mogelijk verband met de veelvervige rok van
Jozef. De kleuren vertegenwoordigen de verschillende DNA-patronen.
Ook de Arend uit Ezechiel 17 die veelkleurig was wijst hier naar toe.
Jozef was de feitelijke eerstgeborene, aangezien Rachel de beminde
vrouw was van Jakob, en Lea hem door Laban in zijn ‘maag was
gesplitst’. Dus de eerste zoon uit Rachel kreeg de eerstgeboorte, wat de
aegis kan zijn geweest. Er zijn verhalen dat de aegis of rokken van vellen
mogelijk van gevlekte veelkleurige dieren afkomstig waren.
In het Boek Wijsheid hoofdstuk 12:10 gaat het over de bezoedelde
zaadlijn, die hen aangeboren was, waardoor hun gezindheid
onveranderbaar was. Dit wijst op hun genen en DNA, waardoor deze
zaadlijn vervloekt was. Jezus zegt tegen nakomelingen van deze zaadlijn
het volgende: Hoe kunt gij die geleerd zijt kwaad te doen, goed doen?
Een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen.
Illuminati strijd om te overleven
We zien de oude spiegeling: Zo Boven zo Beneden
Boven als mannelijk, het patriarchale stelsel, Osiris, goud, de zon
15
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Beneden het vrouwelijke, het matriarchale stelsel, Isis, lood/zilver, de
maan. De illuminati zijn verzot op het vrouwelijke en hun afbeeldingen
van een umbrella of paraplu wijzen naar een condoom, de bescherming
van de baarmoeder, waar men de poort naar de hemel mee kan openen en
of sluiten. De paraplu zag men veel tijdens de Olympische Spelen in
Londen 2012.
Het slangenzaad wil de verbinding met de Schepper -het Goddelijke- zelf
herstellen via technologische weg, genenmanipulatie, etc. Wil men naar
616 ? Dat is Koolstof 7, dat 6 protonen heeft, 1 neutron en 6 elektronen.
De pijnappelkier wordt wel epifyse genoemd. Epi – de basis. Denk aan
een epicentrum bij een aardbeving, dat is het middelpunt. Het gaat dan
ook om het herstel
van
ons
levenscentrum, van
waaruit het band met
het Goddelijke wordt
vastgemaakt.
De
illuminati proberen
vanouds af aan dat
centrum
te
vernieuwen
op
technologische basis,
door Osiris plus Isis te koppelen, waaruit Horus tevoorschijn moet
komen.
De illuminati of te wel het
slangenzaad
heeft
zich
wereldwijd verspreid en hun
epicentra liggen voornamelijk in
Europa en Amerika als Novo
Atlantis. Deze epicentra zijn
herkenbaar aan de drie obelisken
die uit Egypte gestolen zijn, nl
één in Rome op het Sint Pietersplein, en één in Londen aan de Thames,
en één in New York aan de Hudson. Obelisken zijn phallus-symbolen,
het mannelijke geslachtsdeel, de zaadgevers. Deze drie obelisken
16
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vertegenwoordigen
het fel begeerde driestrengen DNA. Op
kunstmatige wijze
willen de illuminati
hun vervallen DNA
omhoog
vijzelen
(upgraden) om een
nieuw drie-strengen
DNA te verkrijgen.
Men zou dit oudtijds
via alchemie reeds voor elkaar hebben gekregen, te zien in de Lijkwade
van Turijn, waarvan men vastgesteld heeft dat het bij de sporen op de
lijkwade gaat om Carbon 7, dus 616. De lijkwade wordt aan Jezus
toegeschreven, maar behoort in werkelijkheid toe aan Jacques de Molai,
de Grootmeester van de Tempelieren.
Rome, Londen + Parijs en New York vinden wij terug in de drie pilaren:
Jakin, Boaz en Absalom, afgespiegeld in de Davidster. Het wijst naar het
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grote geheim van de vrijmetselaren dat drie sleutels omvat die aan
Salomo en Hiram Abiff gegeven waren, nl de sleutels tot het nieuwe
leven van het drie-strengen DNA. Het gaat hierbij dan ook vooral om de
3e pilaar: Absalom en of
Madonna (de schoonheid).
Jakin wijst naar Londen, de
wijsheid. Boaz wijst naar
New York, de kracht en
macht. Absalom en Madonna
wijzen naar Rome, de
schoonheid, pracht en weelde
ten top.
De smalle weg naar de hemel op aarde ligt echter niet buiten, maar in ons
lichaam, midden in onze hersenen als epicentrum, de epifyse. Het is dan
ook geen uitwendige zaak van religie, technologie of menselijke wijsheid
om dat pad te vinden en te bewandelen. De religies wijzen naar Boven,
dat God het moet doen. Zij verwachten een buitenaards wonder, zoals te
Fatima en Lourdes. Jezus zelf zei dat het rijk der hemelen in (te midden
van) ons ligt. Wanneer wij de hemel buiten onszelf zoeken, zullen wij
deze dus nooit vinden. De mensen betalen zich arm aan de religieuze
instellingen om maar in de hemel te komen, dit terwijl ze deze gratis in
zich hebben, maar niet willen aanboren.
De hemel gaat om hoger bewustzijn. Dáár
moet men zelf aan werken om Gods
verlossende hand erin te vinden. In ons
geweten laat God Zijn stem horen dat wij
zondaren zijn. Wie in waarachtig berouw
zichzelf vernederd, zal door Hem
verhoogd worden. Wij dienen in ons
denken vernieuwd te worden.
De strijd om de hemel speelt zich dan ook
af in onze denkwereld, in ons brein en in
het geheugen van ons hart. Daar zijn de dingen fout gegaan. De
spiegeling die mogelijkheid biedt om de hemel op aarde in ons hart te
halen is tot een holle en bolle lachspiegel geworden. Wij kijken erin en
ontwaren tegenstellingen. Wat wij als werkelijkheid dienen op te vatten
18
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zien wij als mythe, en wat wij in de Bijbel als mythen dienen te nemen,
zijn wij voor historische werkelijkheid gaan houden. Dus de wereld op
z’n kop. Het collectieve bewustzijn van ons mensen is sinds Adam en
Eva puur aardsgezind en aardsgericht. Wij dienen dat los te laten en onze
eigen zaligheid te bewerken, zoals aangegeven in Filippenzen 2:12-13,
om dan vervolgens te zien hoe God dat in
ons uitwerkt. De engelen werken erin
mee, zoals Jakob hen zag op de
hemelladder die de aarde met de hemel
verbond, waarbij ze op en neer daalden.
De naam Jakob geeft het aan dat er
verlichting of reflectie nodig is. Ezau
maakte van de naam van Jakob een
oplichter in negatieve zin. In positieve zin
reflecteerde Jakob zoals in de koppels van
de kubus wordt weergegeven, drie
koppels 1+6=7, 2+5=7, 3+4=7, dus 777.
Wij leven in de 3e dimensie, waarin verval
én opklimming mogelijk is. Dat zijn de
twee wegen, de brede en de smalle weg.
De werking van ons lichaam is ook op deze tweeledigheid gebaseerd, dus
op en neer zoals de engelen op de Jakobsladder, in en uitademen,
inspiratie en expiratie. Door onze mond nemen wij water en voedsel in,
en van onderen scheiden wij het weer af. Door onze neus halen wij
zuurstof naar binnen en scheiden weer koolstofdioxide (koolzuur) af.
Door onze oren halen we trillingen naar binnen die omgezet worden in
geluiden. Door onze ogen halen we
beelden op z’n kop naar binnen, die
wij via onze hersenen als
rechtopstaand interpreteren. Onze
hersenen en ons hart werken op
vibraties, frequenties, en hoe hoger
deze, hoe verlichter, hoe meer
hemelse vrede. Lage frequenties
veroorzaken
schaamte,
veroordeling, negativiteit. Daarmee

blijft men in
de donkere
gevangenis
van het eigen
boze ik. De
weg naar het
licht kan heel
kort
zijn,
hoewel
sommige
mensen daar
hun
leven
lang
mee
worstelen. Het gaat om totale onvoorwaardelijke zelfovergave, wat
zelfbevrijding inhoudt. De verloren zoon kwam tot zichzelf. De
omstandigheden kunnen daartoe extra meewerken. De verloren zoon nam
een kordaat besluit om terug te keren tot zijn vader in oprecht berouw.
Berouw schoont het geweten. De daad paart zich dan bij het woord, en
men gaat op reis. De Vader stond reeds op de uitkijk, etc. Dat is de liefde
van God die dan in ons hart daalt en van ons nieuwe mensen maakt. Dat
is een metamorfose of gedaantewisseling. Dan wordt ons 3e oog geopend
en gaat de zon op en verschijnt de blinkende Morgenster in ons hart. De
drie delen van onze hersenen –het limbisch systeem, de neo-cortex en het
reptiliandeel- worden alsdan schoongeveegd en gaan een eenheid
vormen. Het
666 wordt
tot een 999,
de
grote
ommekeer,
zoals
wij
deze
in
brochure
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790 hebben omschreven.
Door deze verlichting treden de hersenorganen in een positieve werking
om
‘melk
en
honing’
te
produceren.
De
klieren in onze
hersenen als de
epifyse
en
hypofyse, scheiden
hormonen af die
zorgen voor de
verbinding van ons
hart met ons hoofd,
waarin de Ark des
Verbonds
is
opgericht.
Het
christos-bewustzijn is ontwaakt. Dat verschaft hemelse vrede, vreugde en
geluk. Wij zijn dan in de hemel op aarde, een nieuwe schepping en
hebben verlichte ogen des verstand ontvangen. De prijs die wij ervoor
hebben betaald bestaat in de dood en aflegging van ons oude ego, het
zondige ik. Dát is het offer dat wij dienen te brengen, zoals in Psalm 51
staat, een door schuld verslagen geest, het afleggen van de oude mens,
om vrede met God te bekomen. De Ark werd door de woestijn gedragen
tot ze in haar rustplaats werd gezet in het beloofde land. Op gelijke wijze
wordt de Geest Gods door ons woestijnleven gedragen in ons lichaam,
tot ze in ons hart en brein een rustplaats krijgt, om daar nooit meer uit te
wijken.
Nachash heeft Eva van de rechte weg afgebracht door haar voor te
spiegelen dat haar oog geopend zou worden, en ook dat van haar man,
wanneer zij van de verboden vrucht zou eten.
Genesis 3:1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk
JHWH God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd
heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?
2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen
wij eten;

21

De Boekrol des Levens en de Nieuwe MENS - (heid)

(deel 1)

No.816

3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd:
Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.
4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend
worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.
6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor
de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam
van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

Doordat Eva luisterde (dus door haar oor als poort kwam Nachash zijn
misleidende raadgeving naar binnen) ontstond er een verstandelijke
overlegging in haar brein, waardoor (via haar ogen als poorten naar de
zienlijke wereld) de zaak tot een lust werd en haar gevoelens geprikkeld
werden om de stap te wagen. Zij gebruikte niet de intuitie van haar hart,
wat de ware bron van kennis is, wat door de valse voorstelling van
Nachash werd omzeild, en gebruikte alleen haar verstand. Het verstand
nam een loopje met de werkelijkheid, en wanneer de lust eenmaal
geprikkeld is en een speciaal hormoon aanmaakt in de pijnappelklier, ben
je verloren. Ook Adam betrok zij daarna in de lustgevoelens, en hij nam
er van en at. Daarna
werden zij gewaar dat ze
naakt waren, dat wil
zeggen
dat
hun
geslachtsorganen
hen
schaamte aandeden, wat
erop wijst dat het kwaad
daarmee
had
plaatsgevonden. Hun 3e
oog werd geraakt door
speciale stoffen, die niet met hun DNA en lichamelijke samenstelling
overeenstemden, een grote innerlijke schade aanrichtten zodat ze ziende
blind werden voor de ware werkelijkheid, en contact met Boven verloren.
Wat willen de illuminati en satanisten? Zij willen via genetische
manipulatie de hiervoor omschreven opening van hun 3e oog verkrijgen
op basis van technologie, o.a. via genetische manipulatie. Zij willen een
drie-strengen DNA via vermenging tot stand zien te brengen. Zij willen
22
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de weg in omgekeerde volgorde bewandelen zoals ze die door Nachash
bij Adam en Eva hebben gegaan. Door dit soort spiegeling kan het herstel
echter niet tot stand komen. God werkt via een andere spiegeling, nl dat
de mens zichzelf leert zien in de spiegeling van de Wet, als zijnde
mismaakt en zondig, waardoor zelfmishagen en berouw tot stand komt.
Het DNA heeft als bouwsteen de nucleotide. Wanneer wij de DNAspiraal als vlak bezien ontstaat er een
ladder. Dat is de zogenaamde
Jakobsladder, die hemel en aarde met
elkaar verbindt. De mens is immers
gedeeltelijk hemels, en deels aards. Het
aardse lichaam is van vlees en bloed. Het
hemelse deel in dit aardse lichaam is de
levensgeest, elektra, het zilveren koord.
Een DNA-nucleotide is een volmaakt spiegelbeeld
van de samenstelling van de Bijbel, waarin de
vereniging van de hemel met de aarde ons wordt
voorgesteld via symbolen, mythen, verhalen en
dergelijke. De Bijbel begint met het boek Genesis,
dat is het boek der genen, genetica.
De Vrijmetselarij heeft op afbeeldingen van de twee
pilaren Jakin en Boaz meestal de zon en maan staan,
dat wijst naar hemel en aarde. De aarde is gelijk de
maan, niet lichtgevend. Mozes wijst naar Jakin, het
mannelijke.
Aäron
wijst naar Boaz, het
vrouwelijke.
De
tempel waar deze
pilaren voor stonden
wijst
naar
ons
menselijk
lichaam.
Over de tempel is 46
jaar
gebouwd,
Johannes 2:20, wat
23
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wijst naar de 46 chromosomen van de mens. Er zijn twee paar van 23
chromosomen, die een X vormen.
Wij zien overduidelijk op de afbeelding van de King James Bijbel dat de
vier DNA-letters gebruikt zijn, A C G T als thema. De Bijbelvertaling
van de eerste zin luidt meestal: In den Beginne …….
Dat is een tijdsaanduiding. Daar ging het de Essenen en andere vroegere
leerscholen om, zodat zij
een kalender konden
maken en de jaartelling
berekenen en bijhouden.
De juiste vertaling zou als
volgt zijn: Door middel
van het Beginsel schiep
God de hemel en de aarde.
Zie onze brochure 360.
De aarde zou woest en
ledig zijn geschapen,
volgens de meeste vertalingen. Ook dat klopt niet, aangezien er moet
staan dat de aarde
woest en chaotisch
WERD. Het lijkt
erop dat volgens de
vertalingen
het
element
fosfor,
waardoor
de
ruggengraat van de
RNA-spiraal wordt
gemaakt,
niet
genetisch door de
goden zou zijn
geschapen in levende wezens, zie afbeelding
Wij moeten de symboliek die de vrijmetselaren gebruiken goed
bestuderen om er achter te komen wat hun uiteindelijke doel is.
De zogenoemde ‘heilige poort’ die de vrijmetselaren gebruiken,
vertegenwoordigt de 7 scheppingsdagen. De poort is een beeld van de
24
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constructie van de Bijbel en ons zonnestelsel, als een opening naar het
hemelse volmaakte. De vrijmetselaren zijn grote Bijbelvereerders. In
hun loge’s ligt de Bijbel altijd open bij Johannes 1:1. Op de afbeelding
zien wij dat de Boaz-pilaar (de aarde) rondom de Jakin-pilaar (de zon)
draait.
De twee solstitia wijzen naar de uiterste punten nl
capricorn en cancer, wat wijst naar de twee DNAstrengen. De aarde draait rond de zon, net zoals ons
DNA spiralend rond draait. Van de tempel is de
christos de hoeksteen. Christus of christos = gezalfde,
wat wijst naar het hogere bewustzijn door middel van
de opening van ons 3e oog. Dit 3e oog is in ‘slaap’
gesust door ‘Klaas vaak’ die zand erin strooide. Ons
derde oog is verschrompeld zodat er nu allemaal
korreltjes inzitten.
De vrijmetselaren hebben gebouwen die
men parthenon’s noemt, dat betekent
maagdelijk, en deze bouwwerken hebben
allen 46 pilaren aan de buitenzijde en 23 aan
de binnenzijde. (Het Vaticaan?) Een mens
heeft 46 chromosomen, waarbij er 23 van de
vader en moeder zijn opgeofferd tijdens de bevruchting. Een nieuw
schepsel creëren vraagt of vergt dus een offer. De
vloeren van deze tempels en of loge’s zijn voorzien
van een schaakbord-mozaiek vloer, wit en zwart,
wat wijst naar licht en duisternis. Wij mensen
worden 9 maanden in de moederschoot gedragen in
het vruchtwater. Wij rijzen als het ware uit het water
–de zee- op van DNA, zie
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In Genesis gaat het over twee bomen, de boom van kennis van goed en
kwaad, en de boom des levens.
Door de zogenaamde ‘zondeval’ dat is de seksuele verleiding van Eva
door Nachash, is er verval in ons DNA ontstaan en is ons derde oog

versteend en zand-korrelig geworden. Ons hart is tevens 23,5 graad
scheef naar links komen te liggen. Herstel is mogelijk door de christoszalving van de geest Gods. Via genetische manipulatie trachten de
illuminati het zelf te bewerkstelligen om tot een drie-strengen DNA te
komen.
Het slangenzaad heeft 10 verloren nucleotiden-basen,

De vrijmetselaren gebruiken om dit af te beelden het anker als symbool.
Het anker wijst naar vastigheid te midden van de woelige baren der zee.
Op het anker zien we twee strengen zoals op de caduceus, wat wijst naar
de twee strengen van ons DNA.
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Het getal 10 is de kracht van de zonde, van verval, waar tegenover de 10
geboden staan die op twee stenen tabletten zijn geschreven. Deze twee
tabletten zouden op alle vier de zijden
beschreven zijn met en door de ‘vinger Gods’.
Zie Jesaja 34:16.
Het vrouwenzaad bezit momenteel een tweestrengen DNA ACGT, en het slangenzaad met
hun levensboom zou er momenteel ook twee
strengen hebben, en 10 zijn verloren. Zij
zouden een 12 strengen DNA hebben bezeten.
De kabbalisten en vrijmetselaren aanbidden hun levensboom de sefiroth,
die deze 10 base-paren heeft. Wel opmerkelijk dat Israel 10 zogenaamd
verloren stammen heeft, en er twee overbleven, nl het Huis Juda met
Benjamin. In Ezechiel 28:13 wordt gewezen naar de 10 stenen van de
hoofdvorst waartussen hij wandelde. De moderne vorm van de Chanoeka
heeft 9 lichten plus de chanoeka zelf = 10.

in de Bijbel verwezen naar de 10 koningen, 10 hoornen en 10 geboden.
In de dagen van Noach was de aarde vol wrevel, dat is soortvermenging,
waardoor degeneratie. De zondvloed reinigde alles door middel van
water. De dieren in de zee die van de vermenging deel uitmaakten werden
niet geraakt door de zondvloed. Ook een deel der gevallen engelen zou
kans hebben gezien te overleven. Zij hebben hun programma van
genetische manipulatie voortgezet in wat we vandaag voor ogen zien, nl
een aarde vol wrevel, vermenging van soorten. Alleen een vuurgericht
zal deze wrevelige toestand op kunnen heffen. Dan is de aarde weer
geschoond van het foutieve slangenzaad. Dat vuurgericht zal
waarschijnlijk door de zon worden verricht, via een enorme grote
zonnevlam. Aan dit vuurgericht (en of een atoomoorlog) zal het
slangenzaad niet ontkomen.
In het boek The Hand of the Mysteries staat een alchemisch concept:
zout, sulfer en kwik, wat wijst naar Daniel 7 en 8, over de 72 codons
van Gods verloren DNA volgorde.

Had de mens Adam op kunnen klimmen tot een 12-strengen DNA? De
kabbalistische sefiroth heeft 22 paden om de volmaakte Eén te
verkrijgen, nl de messias of gezalfde. De moderne wetenschappelijke
kennis gaat vandaag de dag zeer hoog, tot het getal 10. Zij kunnen niet
tot het getal 12 komen. Dat 10 voor hen het hoogst bereikbare is, wordt

De Bijbel en DNA
Het jaar 2000 bracht een grote omwenteling teweeg op het gebied van de
wetenschap. Op 27 juni 2000 werd bekendgemaakt dat men het
codegeheim van het DNA voor 97% had gevonden. De voormalige
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Amerikaanse president Bill Clinton sprak van een historische dag. “Wij
leren nu de taal waarin God het leven
heeft geschapen”. Dit zei hij toen men de
eerste fase van het Human Genome
Project vierde. De redacteur van het NRC
Handelsblad schreef dat aan ‘het boek des
levens’ veel geld te verdienen valt. De
Bijbel zelf waarschuwt dat men niets aan
of uit het boek des levens mag doen, dus
dat er beslist géén geld aan te verdienen
valt. Vooral kunnen wij vanuit Psalm 139
afleiden dat met ‘Het Boek des Levens’ ons DNA wordt bedoeld. Wij
komen deze uitdrukking op meerdere Bijbelplaatsen tegen. Ooit ontdekte
de Zwitserse arts Friedrich Miescher het
DNA, en pas in 1944 schreef het
Rockefeller Instituut dat zij ontdekt
hadden dat een bacterie van een DNAmolucuul in een andere bacterie kan
binnendringen en de eigenschappen ervan
kan veranderen (muteren), en was dat wat
in Eva en Adam plaatshad na hun
overtreding?. Deze verandering zet zich
blijvend voort in het nageslacht en is
deswege erfelijk. Enige tijd later ontdekte
men hoe levende cellen de informatie die
in het DNA opgeslagen zit kunnen aflezen om daarmee nieuwe eiwitten
aan te maken die nodig zijn om nieuwe cellen aan te maken. Men kende
de vier bouwstenen van het DNA, die men met de letter A T G C
aanduidde. Het bleek dat het getal 4 een belangrijke rol speelt in ons
lichaam. Ons hart bezit 4kamers.
The Human Genome Project, Where was it done?
Scientists in over 20 different countries worked together on the Human Genome Project.
They completed a first draft in 2000 and formally finished the job by 2003, exactly 50
years after James Watson and Francis Crick first discovered the structure of DNA. The
partners in the Human Genome Project have made their results freely available to
scientists around the world. Several private companies have also joined the gene race.
Some have caused controversy by attempting to patent the genes they find.
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Oekraine en het Khazaren-DNA
Modern DNA-onderzoek toont aan dat de huidige Joden overwegend
van de Khazaren afstammen en geen bloedlijn van Abraham bezitten,
ergo geen echte Israelieten zijn. DNA liegt er niet om. Wetenschappers
in de staat Israel bekennen het na gedegen onderzoek dat de huidige
Israelies merendeels Askenazen zijn. Rabbi Joel Bakst schreef dat de
joden
naar
het
centrum van de
aarde zijn getrokken
en daar in de schoot
van de slang zijn
terecht
gekomen.
De Khazaren staan
vanaf oude tijden
bekend als zijnde
een ‘slangenvolk’.
In The Times of
Israel stond: “Israel
erkent dat de joden
in werkelijkheid Khazaren zijn; er is een geheim plan om een
omgekeerde migratie naar de Oekraine te starten, aldus professor Jim
Wald. De staat Israel helpt
momenteel de Oekraine om
er een tweede thuisland
voor de Joden van te
maken. Dit plan ontstond
toen premier Netanyahu en
zijn kabinet na een
wetenschappelijk
DNAonderzoek er achter kwam
dat de Joden niet van
Abraham afstammen, en dat Oekraine het moederland is voor de
Khazaren. Zie: DNA-science and the Jewish Bloodline”. De Khazaren
staan bovendien bekend als zijnde oorlogzuchtig.
Chaim Wiezman heeft tijdens een VN-debat het volgende gezegd: “Het
is opvallend dat ik heel mijn leven een Jood ben geweest, en dat ik nu geleerd
heb dat ik in werkelijkheid een Khazaar ben”.
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In 2012
heeft dr. Evan Elhaik van de John Hopkins
University ontdekt dat de Joden niet van de oude
Israelieten afstammen. Andere wetenschappers zijn
hem daarin gevolgd. Zij maakten een studierapport
op en zonden dat naar de Israelische regering,
bekennende dat de Europese Joden in
werkelijkheid Khazaren zijn. De regering besloot
daarop om de Oekraine in te nemen en er een
tweede thuisland voor de Joden van te maken. De
huidige regering van de Oekraine bestaat dan ook uit dit soort Joden. Zij
worden –net als de staat Israel- door de Amerikaanse illuminati gesteund.
Zij schuwen geen geweld, wat te zien is in het Midden-Oosten en in de
Oekraine. De joodse schrijver dr Henry Makov bevestigt al het hier
bovenstaande,
zie
zijn
website:
www.henrymakov.com/2014/08/Khazars-Re-Invade-Ukraine
Men kan in het boek van Texe Marss: DNA science Jewish Bloodline er
meer over lezen. Zie:
http://www.texemarrs.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_
Code=catalog&Product_Code=bbtm_dna_science
De ‘Joodse” wetenschappers als prof.dr Shlomo Sand, prof. Dr. Paul
Wexler, en anderen meer bevestigen het feit dat de meeste Joden
afstammen van de Khazaren. Wie dit eenmaal weet, kijkt met andere
ogen tegen de oprichting van de staat Israel aan, dat zulks niet de
vervulling kan zijn van de herstelprofetie vanuit de Bijbel.
https://www.youtube.com/watch?v=dK-oBNwuDvc
https://www.youtube.com/watch?v=hFB1xc2ZNzQ
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De ontwikkelingen gaan zeer snel. De verstandelijke kennis neemt hand
over hand toe. De kop van het slangenzaad wordt tot een waterhoofd.
Genesis 3:15 zegt ons aan dat Nachash zijn misdaad op zijn kop zal
terugkrijgen. In deel 2 zullen wij verder gaan met ons onderzoek rondom
het DNA als de ‘Boekrol des levens’ en hoe de nieuwe mens er zal
komen.
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