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Menselijk klonen, eind van onze tijd?
Door M. de Vergeron, Voorzitter van Vigilance-Clonage (zie http://catholiquedu.free.fr/onu25.htm)

"Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij." (Apk 22, 10)
In Rougemont (Quebec), het "Jericho" van maart 2007, heeft een frans team een spirituele
bijeenkomst bijgewoond. Deze bijeenkomst was een smeekbede met het verzoek om vergoeding en
herstel van het "wereldonheil". Bovendien wilden ze de mogelijkheid bieden om tot een dieper
bewustzijn te komen over "het waarom" van dit onheil. Wat is de oorsprong van dit kwaad,
verborgen aan het oog van vele waarnemers, dat zich stilletjes verspreidt? In de Bijbel duidt het
hebreeuwse woord Meshom, dit metafysisch onheil aan dat op een dag de gehele mensheid zou
bedekken.Volgens de openbaring van aartsengel Gabriël aan de profeet Daniël vindt dit onheil zijn
oorsprong in wat de tekst aanduidt als "Shiqoutsim Meshomem" (Heiligschennis van de
Verwoesting, soms vertaalt met Gruwel der Verlatenheid of huiverwekkende Gruwel).
Achter de aankondiging van Gabriël verborg zich de kwestie van het Menselijk klonen.
De primaat van Gallië, aartsbisschop van Lyon en eerste prelaat van het nieuwe Israël, zoals
Frankrijk wordt genoemd, was de eerste die de wereld waarschuwde. De wet die in augustus 2004 in
Frankrijk werd aanvaard, en die de deuren opende naar het menselijk klonen, is door hem aangeduid
als: de nog nooit vertoonde Overschrijding. Hij heeft aan deskundigen van Vigilance-ClonageInternational toevertrouwd: "hun intentie is duivels, ze gaan tot het einde".
Wat houdt deze nog nooit vertoonde, uiterste Overschrijding in? Dit betekent dat het erger is dan de
zonde, zelfs erger als die van de doodscultuur. Het duidt iets aan dat door zijn gevolgen en zijn aard,
de zonde te boven gaat.
De andere overschrijdingen zijn ten eerste de erfzonde, de overschrijding tegen de "boom van de
kennis van goed en kwaad" en ten tweede de kruisiging van de Messias door zijn volk (deze is
heilzaam), ook wel de overschrijding "van de boom van het kruis" genoemd. Maar sindsdien
verwachten we nog de "Uiterste Overschrijding", de overschrijding tegen de "Levensboom".
Deze laatste valt niet alleen het leven aan, of de genade van de Messias, maar de Levensbron zelf,
rechtstreeks, zonder sluier: Wat is het klonen van mensen? Volgens een verklaring van de President
J. Chirac, in februari 2001 te Lyon: " De onaanvaardbare indringing van de mensheid in het
Heiligdom van het Leven, om er zijn eigen weerzinwekkende handeling uit te voeren." Dit
Heiligdom is voor God alleen voorbehouden. God, de Schepper, wordt daar rechtstreeks
aangevallen. De beslissingen door de Verenigde Naties genomen op 8 maart 2005 betekenen, dat de
mensheid door een vrije, unanieme en universele keus, zich toestaat om de Schepper, door het
klonen van mensen, openlijk in dit Heiligdom te verfoeien. Acceptatie van een praktijk wat een
metafysisch verbod is.
De datum is gevallen, de fatale termijn is gekomen en de beslissing van de Verenigde Naties (VN),
van 8 maart 2005, kwelt sindsdien heel het universum……..
Enkele minimale basisgegevens:

De Verenigde Naties, 8 maart 2005:
Nog nooit vertoonde Overschrijding of Uiterste Overschrijding
(gaat de erfzonde en de Kruisiging van de Messias te boven)
Van Frankrijk naar de VN, de bio-ethiek liberaliseert het menselijk klonen
Hieronder de werkelijke inhoud van de teksten van de franse bio-ethische wet, en eveneens die van
de verklaring van de VN op 8 maart 2005.
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In het kort:
De franse wet van 6 augustus 2004, en eveneens de verklaring van de VN van 8 maart 2005,
veroordelen slechts uit principe de verscheidene vormen van menselijk klonen, met de overweging
om in bepaalde gevallen de vrijheid te geven om te klonen, zonder penaal of internationaal
bezwaar. In feite, staat de franse bio-ethische wet van 6 augustus 2004 woordelijk alle vormen van
menselijk klonen toe, terwijl de veroordeling van menselijk klonen op "zedelijk beginsel" bevestigd
wordt.
De indringing in het Heiligdom van de Levensoorsprong geeft dus een officieel karakter aan de
'GRUWEL'WET (Wet van de ABOMINATIE) dat in de Bijbel aangeduid wordt als bron van de
metafysische verlatenheid (ontroostbaarheid) tot het einde van de wereld.
De niet-dwingende verklaring tegen menselijk klonen van 8 maart 2005 aangenomen door de
Assemblee van de VN relayeert het franse voorbeeld. Een strenge zedelijke veroordeling, die in feite
tegelijkertijd een liberalisatie in de praktijk camoufleert. De unanimiteit van de naties en de mensen
lijken (of veinzen?) niet bewust te zijn van de ernst van menselijk klonen als Overschrijding tegen de
Waardigheid van de Levensboom en die van de Aanwezigheid van de Schepper ……
Wanneer de VN een algemeen onaanvaardbare praktijk op wereldschaal willen veroordelen, maken zij "een verdrag" of
een "besluit" dat voor de Lidstaten altijd dwingend is; een simpele verklaring duidt een theoretische veroordeling aan met
een stilzwijgende bedoeling om deze niet toe te passen. De volken wilden bij de VN van 2003 unaniem besluiten tot een
veroordeling die werkelijk toegepast zou gaan worden, maar dit werd voorkomen door een keiharde bemiddeling van
Frankrijk door zijn minister van buitenlandse zaken, Dominique de Villepin.

In de profetische Openbaringen, wordt dit vergrijp, dat in ernst iedere fout overtreft, al heel lang
genoemd: "Gruwel van de Verlatenheid" (in de bijbel: "Shiqoutsim Meshomem"). Aartsengel
Gabriël heeft dit aangekondigd en uitgelegd aan de profeet Daniël:
« Confirmabit autem pactum multis hebdoma una, et in dimidio hebdomadis deficiet hostia et
sacrificium, et in templo erit abominatio desolationis, et usque ad consummationem et finem
perseverabit desolatio » [vert. Hiëronymus & Vulgaat].
-

HIJ (DE CHEF DIE KOMT van vers 26) VERSTERKT MET VELEN EEN VERBOND
OVER DE TIJDSDUUR VAN EEN WEEK
ZAL OVER DE TIJDSDUUR VAN EEN HALVE WEEK DE HOSTIE EN HET OFFER
ONDERDRUKKEN
(DAT IS DAT) OP DE VLEUGEL VAN DE TEMPEL DE GRUWEL VAN DE
VERWOESTING ZAL ZIJN
EN WEL TOT VERVULLING VAN DE TIJD ZAL DE VERWOESTING
VOORTDUREN (analytische vertaling)

Jezus verduidelijkt: "Als u de Gruwel der Verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken
is, in de Heilige plaats gevestigd ziet -dat degene die leest, onderscheidt- (wat die plaats is!)" (Mt 24,
15) (letterlijke vertaling uit het Frans).
Wat betreft de Heilige plaats van de Tempel, kunnen we denken aan de hermeneutiek van de
Evangelist Johannes: De Tempel is het lichaam van de mens (Johannes 2).
In Frankrijk nogmaals, in september 2006 in Notre Dame de Laus tijdens een internationale
bijeenkomst van CESHE, is een scoop bekend gemaakt die de interpretatie bevestigd van de Primaat
en van de groep van experts van Vigilance-Clonage-International, een katholieke groep die zich
dagelijks bezighoudt met het volgen van deze vraagstukken sinds 1999. Een exegese, origineel en
nieuw, van deze twee bijbelverzen vanuit de hebreeuwse versie, die zelf overgezet wordt
(transliteratie) in archaïstisch hebreeuws volgens de methode van Fernand Crombette…zou op een
frappante manier deze interpretatie kunnen ophelderen:
De bewerking volgens deze exegese vanuit een monosyllabisch hebreeuws, wordt verwezenlijkt door
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voor iedere monosyllabe van de officiële versie van het klassieke hebreeuws, zijn wetenschappelijke
vertaling te vinden in een semitische taal die gebruikelijk was in de tijd van de aanwezigheid van het
Volk van Abraham in Egypte. Een vertaling die mogelijk gemaakt is door de modernste linguïstische
onderzoeken, vanuit de egyptologie, van de synopsis van verschillende epigrafische versies en
[1]
schrijfwijzen van talen van de tijd voor Mozes. Enkele koptische versies, heden nog in gebruik in
de kerk, bevestigen de betrouwbaarheid van de verkregen resultaten.
Verklaring van Claude ALAIN, Voorzitter van de CESHE, ND de Laus, september 2006 over
Daniël 9, verzen 26-27, exegetisch parcours (volgens Fernand CROMBETTE):
In het Evangelie van Johannes 17 vers 12, spreekt Johannes over de zoon des verderfs, dus de
antichrist. Deze tekst van Johannes zet ons op het spoor van alle eschatologische teksten en in het
bijzonder Daniël 9, vers 26 en 27. De eerste resultaten van de onderzoeken zijn bijna onvoorstelbaar
en bezorgen ons rillingen.
Het belangrijkste vers is natuurlijk vers 27 waar Daniël spreekt over de "Heiligschennis van de
Verwoesting (Abominatie der Verlatenheid) in de tempel".
27- Maar hij zal zijn verbond met velen bevestigen tijdens een week; en in het midden van de week
zullen de oblatie en het offer (slacht- en spijsoffer) ophouden; en de abominatie der verlatenheid
zal in de tempel zijn, en de verlatenheid zal voortduren tot aan de vervulling en tot het einde.
(Klassieke vertaling Polyglotte de Vigouroux: Daniël 9, vers 27).
Vele liters inkt zijn door de Paters verbruikt, om te weten wat nu precies die abominatie der
verlatenheid, die aan het eind zal moeten optreden, en die tempel, zijn.
Hier volgt dus wat de transliteratie geeft:
26. "In die tijd (het einde), dringt de wetenschap zich op en heeft de overhand op het geestelijke,
beginnende met abortussen; het leven rakend, zullen ze de ziel geschapen door God aantasten. De
demon zal de wereld tot de corruptie en de dood leiden.
27. De demon zal individuen bijeenbrengen dankzij zijn boosaardige intelligentie en zijn ontrouwe
geest. In die tijd, zullen de wetenschapsmensen foetussen scheppen met zaad en levenloze
(onbezielde) cellen (deeltjes) waaraan hij leven zal geven; maar, hoe zal hij een ziel kunnen
scheppen? Zijn theoretische kennis zal niet met de Liefde en Kennis van God kunnen wedijveren.
Voor het eind der tijden, zal de kwade, de usurpator (overweldiger) van God, werken aan in het
vlees geboren laten worden, door middel van wetenschappelijk mutaties van zaad en gefabriceerde
cellen, de plek van de vrouwelijkheid (de onschuldigheid) bezettend voor de ergste van de
abominaties (gruwelen): ontkenning van het principe (beginsel) van de conceptie (verwekking,
procreatie) gewenst door God, vervaardiging (fabricatie) van kopieën vanuit deeltjes".
---------------------------De bewerking van deze twee verzen kan nog verfijnd worden en ons andere dingen bijbrengen.
Bijvoorbeeld, deeltje d.w.z. cel geeft geassocieerd met de oorsprong Kopte, een woord Kopte wat
[2]
heel koud betekent.
Het is nodig om een speciale aandacht te geven aan het mysterie van de zonde, die onze hedendaagse
tijd opent; de Aartsengel Gabriël richt onze aandacht op de aftelreeks die begint naar aanleiding van
een gezamenlijke openstelling van de mensheid, om uit vrije keus, te besluiten de Schepper te
verfoeien. Jezus Christus Onze Heer geeft zelf tweemaal aan in het Evangelie dat we zeer veel acht
moeten slaan op de plek en het uur van de Uiterste Overschrijding waarover de profeet Daniël
spreekt. Welnu, Paus Johannes Paulus II heeft bevestigd op 24 februari 1998 dat de schepping van de
geestelijke ziel door God in het embryonale proces plaatsvindt op het ogenblik dat het eerste genoom
verschijnt. Er is geen twijfel meer mogelijk dat de plek de eerste bevruchte eicel is, bij de
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verschijning van het eerste genoom….. Het is nu, in onze tijd, sinds 8 maart 2005. Wees dus
oplettend:
De profeet Daniël kaart opnieuw de vraag aan van de Uiterste Overschrijding in hoofdstuk 12
(Klassieke vertaling van Polyglotte de Vigouroux): DANIEL 12, versets 9-12):
9. En hij zegt: "Ga heen Daniël, want de woorden blijven verborgen en verzegelt tot een
vastgestelde tijd": 10. Veel zullen worden gezuiverd en zullen blank (onschuldig) en gelouterd
worden als in het vuur; en de kwaden zullen kwaad blijven doen, geen enkele kwade zal er iets van
begrijpen; maar de wijzen zullen het begrijpen: (Segond vertaalt met: "Een menigte zal gereinigd,
gezuiverd en gelouterd worden; de kwaden handelen als kwaden et geen enkele kwade zal het
begrijpen, maar zij die inzicht (onderscheidingsvermogen) hebben, zullen het begrijpen. " 11. En
van die tijd af, dat het perpetuele offer opgeheven zal worden en de Gruwel van de Verlatenheid
(Abominatie van de Ontroostbaarheid) ingesteld is, zullen 1290 dagen verlopen. (Segond
vertaalt Abominatie van de Ontroostbaarheid met: Verwoestende Gruwel!). 12. Gelukkig zijn
degenen die verwachten en die 1335 dagen bereiken.

Overeenstemming met andere kalenders
De verklaring van de VN van 8 maart 2005, veroordeelt slechts uit principe de verscheidende
vormen van menselijk klonen en geeft de vrijheid aan de lidstaten om zonder penaal of
internationaal bezwaar daar tegen in te gaan. Dit ondanks de inspanningen van de katholieke
vertegenwoordigers rond Monseigneur Migliore. Welnu, tussen 8 maart 2005 en 11 september
2008 -werkelijk verbazingwekkende overeenstemming- zijn er 42 maanden of 1290 dagen.
Exacte datum waarop de wetenschappers van 35 landen een poging zijn aangegaan om de
morfo-protonische velden in onze eenheid van materie/ruimte te ontregelen in de CERN te
Geneve, enkele onder hen hebben niet geaarzeld om bij deze gelegenheid hun arrogantie vis-à[3]
vis onze Schepper ter sprake te brengen (het betreft een soort klonen van de materie) .
Die 1290 dagen komen overeen met de berekening die Aartsengel Gabriël geopenbaard heeft
aan profeet Daniël, en met die van de Engel van de Apokalyps geopenbaard aan Sint Johannes:
als deze Abominatie van de Ontroostbaarheid (Gruwel van de Verlatenheid) de Uiterste
[4]
overschrijding van 8 maart 2005 aanduidt -dat degene die leest- inzicht heeft, berekend en
begrijpt.
Zich voorbereiden door de Heilige Sacramenten, in de Biecht, de Eucharistie, en door te leven
naar de Geboden van God. Liefde en Barmhartigheid die een veelheid van zonden uitwissen.
Vigilance-Clonage-International stelt een smeekbede voor aan God de Vader, door ons op die manier
"aangevallen". Een mensheid die niet meer weet wat ze doet.
Moge iedereen heel vaak bidden en herhalen:
"Erbarming, Mijn God, Ontferm U over hen die U verfoeien, Uw blasfemeren, Uw
Vaderschap levende in het Heiligdom van het Oorspronkelijk lichaam van de mens dat aan U
alleen voorbehouden is, verwoesten: vergeef hen, zij weten niet meer wat ze doen; erbarming
voor dit wereldschandaal: bevrijd ons van de geest van Satan…… erbarming, opdat Uw
Koninkrijk kome: red ons, het kan nog!"

[5]
Oecumenisch Gebed

van Liefde en Herstel, op het Uur dat de
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mensheid zich openstelt voor menselijk klonen.
Bedenk van hoe hoog u gevallen bent. Bekeer u, gedraag u weer net als vroeger. Zo niet, dan kom ik naar u toe en
neem ik uw kandelaar van zijn plaats, tenzij u zich bekeert. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten
zegt: Aan de overwinnaar, zal Ik te eten geven van de Levensboom (Apk 2, 5-7).

Mijn Vader, Beminde Schepper, Bron in ons vlees van levende stromen van Licht
en Liefde,
Leer ons om onophoudelijk onze mensheid en onze ontroostbare tijd, onze geest
en ons hart, in uw Vaderschap onder te dompelen, op Hem onze respectvolle en
hartelijke aandacht te vestigen!
En omdat U met ons voortgaat vanaf het heiligdom van onze ontvangenis op de
weg van het ware leven,
In deze dagen dat de gehele mensheid heeft willen beslissen om Uw Levensboom
te verfoeien, om Uw scheppende en vruchtbare stilte in het hart zelf van het
heiligdom van het Heilige der Heiligen in ons oorspronkelijk lichaam, dat aan U
alleen voorbehouden is, te beschimpen, in de tijd en in de Eeuwigheid,
Verwijder U niet van de zwakke pelgrims die Uw liefde in Uw hand wil houden:
Leid ons binnen in Uw barmhartige blik, dompel ons in Uw Vaderhart,
doordring ons met Uw zachtheid, open ons de poorten van het Licht en de Liefde!
Voer ons altijd verder en zeer hoog mee naar de diepten van het grote Mysterie,
tot aan de dag dat onze ziel het immense Eerherstel van uw zonen en dochters zal
kunnen uitroepen, zich onderdompelend in de oceaan van uw Barmhartigheid en
in het open Hart van het Woord dat vlees geworden is, AMEN!

[1]
Eén van de mogelijke betekenissen van de naam Daniël, volgens deze methode is: (Da Ni Dj Dj Ehl- Té Hn Schèr Ke
Laô). Ille-in-ossa-jacere-leo: Degene die werd geworpen in de kuil der leeuwen!
[2]
We zouden dan op die manier deze passages kunnen vertalen: "26. In deze eindtijd, dringt de wetenschap zich op en
heeft de overhand op het geestelijke, beginnende met de methode van abortussen, het leven rakend, zullen ze de ziel
aantasten [op het ogenblik dat ze wordt] geschapen door God. De demon zal de wereld tot de corruptie en de dood
leiden. 27. De demon zal individuen bijeenbrengen dankzij zijn boosaardige intelligentie en zijn ontrouwe geest. In die
tijd, zullen de wetenschapsmensen foetussen scheppen met zaad en bevroren levenloze (onbezielde) cellen,
waaraan hij leven zal geven; maar hoe zal hij een ziel kunnen scheppen? Zijn theoretische kennis zal niet met de Liefde
en Kennis van God kunnen wedijveren. Voor het eind der tijden, zal de kwade, de usurpator (overweldiger) van God,
werken aan in het vlees geboren laten worden, door middel van wetenschappelijke mutaties van zaad en gefabriceerde
cellen, de plek van de vrouwelijkheid [moeder eicel] en de onschuldigheid [bevruchte eicel] bezettend voor de ergste
van de abominaties (gruwelen): ontkenning van het principe (beginsel) van de conceptie-procreatie gewenst door God,
fabricatie van kopieën vanuit bevroren deeltjes"
[3]
CERN: (grootste deeltjesversneller, cyclotron ter wereld) gigantische apparatuur (Intersection Stockage Rings),
opslagschakels die de mogelijkheid ontwikkelen om de tijd te manipuleren: de protonen, hadronen en antideeltjes
circuleren daar met een zeer hoge snelheid, bijna de lichtsnelheid, samen met deeltjes die een zeer korte levensduur
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hebben (zoals de mesonen bijv.) die dus hun "tijd" zien vertragen et hun levensduur zien verlengen, waardoor men ze
kan observeren. De CERN interesseert zich in het bijzonder voor anti-hadronen: de hadronen zijn zware deeltjes wat
betreft hun atomische kern. De samengestelde structuren waarvan de samenstellende delen opnieuw hadronen zijn, ieder
op zijn beurt "in stand gehouden" door samengestelde krachten van andere hadronen, elk van die hadronen worden op
hun beurt in stand gehouden door krachten die afkomstig zijn van de eerste hadron. Dus ieder deeltje helpt een ander
deeltje voort te brengen, die hemzelf voortbrengt (als leren repen van een laars): De wereld zal geopend worden aan een
hologram van entiteiten met een constante onderlinge generatie….
[4]
Volgens de Gregoriaanse Kalender, die wij gebruiken, stemt 11 september 2008 overeen met de eerste dag van
het jaar 2001 van de koptische kalender (oudste Christelijke kalender en het meest venerabel).
De Juliaanse kalender is in 1582 veranderd met 11 dagen door de Paus Gregorius XIII om de hedendaagse Gregoriaanse
kalender te worden, en bovendien moet daardoor de datum van de geboorte van Jezus Christus in het jaar 6 voor Jezus
Christus geplaatst worden! In feite verliep de Juliaanse Kalender, die in de Middeleeuwen gebruikt werd, door
berekeningsfouten van de monnik Dionysius Exiguus in 532, met meer dan 7 jaren met de koptische kalender.
De koptische Ethiopische kalender blijft dus de enige referentie voor iedere serieuze bijbelse berekening: hij
wordt nog gebruikt in Ethiopië en in de Koptische kerk.
[5]
Gebed opgesteld naar een tekst van Zalige Elisabeth de la Trinité en van Marthe Robin. Wij stellen voor dit
oecumenisch gebed te laten ondertekenen door vertegenwoordigers van onze zusterkerken, en hem te sturen als teken
van communie naar de Paus Benedictus XVI, naar het adres van de nuntiatuur in uw land (Nederland: Vaticaanstad,
Apostolische nuntiatuur, Carnegielaan 5, 2517 KH Den haag, NL; België en Luxemburg Franciskanenlaan 5-9, 1150
Brussel) of naar de Prefect van het pontificale huis, Rome, Vaticaanstad.
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