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                                                 Wat is ‘n vrede paal  
Die vrede paal het sy naam gekry in Japan in 1955 by ‘n man met die naam 
Masahisa Goi. Die Japanese het hulle eie doel gehad met die paal plantery op 
eie bodem, maar die gedagte en idee is geassimileer deur ‘n sodanige vrede 
groep met die naam The World Peace prayer Society (WPPS). Die eerste 
vrede paal was eers in 1983 buite Japan geplant. Die WPPS se leuse was: 
“May Peace Prevail on Earth” In 1990 het die organisasie die wêreld bestorm 
met hulle leuse en pale en tot op hede nie minder as 200 000 pale in 180 
lande gaan opsit het nie. Volgens sekere bronne is daar reeds 60 000 pale in 
Suid Afrika geplant (Hoekom so baie in Suid Afrika? Omrede ons as Boere 
‘n probleem vir die wêreldvrede in hou). Die pale word van enige materiaal 
gemaak wat sterk genoeg kan wees om deur wind en weer loot regop kan 
staan dat die bopunt na die hemel kan kyk. Die pale word met allerhande 
kleure versier en baie slagspreuke word daarop geskryf. Die pale word ook so 
geplaas dat dit maklik is vir die algehele publiek om dit te besigtig of selfs te 
betas. Populêre plekke vir die pale word gebruik soos: Kerke, Skole, 
Openbare tuine, Troues, Oorlogsterrein en selfs huishoudelike soos binne in 
die huis of buite in die tuin. ‘n Kennis van my was suspisieus oor die paal 
plantery en het van die pale wat in die publieke area geplant was af gaan haal 
en die paal ondersoek. Met die ondersoek kry hy foto’s binne die paal wat 
hom verstom het. Dit was vol letters en allerhande grafika wat nie gelees kon 
word nie, maar die grafika was alles binne ‘n man vorm. Ek noem hom toe 
dat dit ‘n talisman moet wees, waarvan hy toe met my saamstem.  
Omrede die mens in baie omstandighede impulsief optree doen hulle baie 
meer skade as wat hulle kan besef. Toe hulle hoor van “vrede” hardloop die 
liberaal, baster en die onderdrukte gou om te help om die Vrede pale te 
plant. Dit het later so ‘n bietjie af gewater toe gaan hulle oor om die pale 
ander name te gee soos: Kuns pale of  Tuin pale.  
 
Die doel van die pale was om ‘n gees van vrede en harmonie daar te skep op 
die hele aarde (wêreldorde). Wat hulle ook deur die plantery regoor die 
aarde doen is om die grafiese lyne (waarvan die piramiede ‘n goeie bewys is) 
te gebruik dat daar ‘n tipe frekwensie / atmosfeer geskep kan word. Die 
senter punt lê in Egipte waarvan die naam “Vrede pool netwerk” genoem 
word.  
 

Kom ons kyk hoe lyk die vrede paal. Gewoonlik ‘n vierkantige regop 
struktuur waarvan die kante wyd genoeg is dat daarop geskryf of tekens 
daarop gesit kan word.  
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Die meeste is hol sodat daar foto’s of embleme daarbinne in  gesit kan word 
(voor die plantling).   Bo-op die vierkantige paal kom ‘n vierkantige 
piramied wat die paal bo-op toemaak of afsluit. Daar is ook in ‘n mindere 
persentasie ronde pale ook waarvan hulle ook ‘n deksel op het wat ‘n 
piramide voorstel. Die laaste lot is soliede strukture wat uit hout of klip 
gemaak word en dit het dieselfde vorm as die ander.  
 

Nou kan ons ‘n vraag of wat rondom die scenario vra. Hoekom ‘n paal met ‘n 
piramiede op? Hoekom nie ‘n bord of muur waar makliker op geskryf kan 
word nie? Wil die skepper en werkers van die WPPS die Egiptiese 
gedenknaald dupliseer?    
Met die vrae moet ek noem dat min mense weet dat die sodanige vrede paal 
uit Egipte kom nie. 
 

Kom ons kyk kortliks na die gedenknaald / obelisk en waar kom dit  
vandaan ?  
Osiris was ‘n koning van Egipte wat getroud was met sy suster Isis. Sy broer 
“Set” was jaloers op hom en het beplan om vir Osiris sy broer dood te maak. 
Isis het toe so gedoen en die liggaam van Osiris in 14 dele op gesny. Hy stuur 
die 14 dele van die liggaam van Osiris na heinde en verre om begrawe te 
word, want Set was bang dat Osiris sy broer weer lewendig sou word as hy in 
een kis begrawe sou word. Isis die vrou / suster was verleë oor die dood van 
Osiris en het die liggaamsdele laat haal en dit bymekaar laat bring om die 
liggaam as geheel te kan begrawe in een kis. Tot haar teleurstelling het die 
liggaamsdele daar aangekom maar nie Osiris se manlike deel nie (penis).  
Die seun van Osiris met die naam Horus was baie kwaad vir sy oom Set 
weens die dood van sy pa en op die manier wat sy pa gesterf het.   
 

Set en Horus was in oorlog met mekaar en Set het Horus se oog uitgesteek 
daarom die eenoog op die dollar of piramied. Wat ook wel gebeur het is dat 
Set Horus die hele tyd seksueel wou aanrand; Dus was Horus ‘n pedofiel of 
‘n homoseksueel. Dit verklaar ook die penis wat nie gevind was van Osiris, 
want dit moes die heeltyd by Set gewees het (Dit eers daar gelaat).     
 
Ek gaan nou ‘n vraag vra ‘met ‘n moontlike antwoord’ vra wat elke leser 
maar moet besluit of dit wel moontlik kan wees.  
Toe die gevalle seuns in Genesis die dade wat hulle op die aarde kom pleeg 
het was hulle almal daarna in gevangene geneem en vasgeketting in die 
onderste ruimte van die aarde.  
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Hoekom het Ha satan / Lucifer nie saam hulle ‘n vrou geneem nie? (Hulle is 
almal wagtend op oordeel soos Ha satan tog vasgebind waar Ha satan nie 
gebind is nie. Ha satan is wel beperk tot die aarde waar hy rondloop soos 
‘n leeu wat die hele tyd net wil verskeur).  Het hy dalk die Set scenario van 
ouds betree, want al dieselfde goed word vertel van “Set” asof dit wel Ha 
satan is. Eerstens was hy jaloers; Tweedens was hy nie in heerskappy nie; 
Derdens verag hy alle heerskappye; Vierdens maak hy dood en probeer alles 
verdoesel en wegsteek en dink niemand sal weet nie. 
 

Was Ha satan ten volle “man” of het hy dalk ‘n manlike deel kort? Nie dat hy 
wel ‘n man was nie, want YAHUSHA bevestig wel dat hy een is in Joh. 8:44  
Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. 
Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid 
nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, 
praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. Wat ek 
wel moet noem is dat Ha satan ‘n gerib status gehad het en hom nie gemeng 
het met die gevalle engele nie.  
 

Ha satan het Adam vernietig en sy heerskappy ontneem en die hele tyd 
probeer om Adam en sy nageslag dood te maak of ten minste te verbaster 
(Hy weet as die Adamiet verbaster stop die biologiese bloedlyn). As jy na 
die Bafomet figuur kyk wat Ha satan voorstel sal jy sien dat dit manlikheid 
en vroulikheid voorgee. Met nadere ondersoek sal jy sien dat hy Osiris se 
manlike deel voor hom hou. Die verlore penis wat hy gebruik en misbruik 
om die wêreld met seks deurmekaar te maak.  Dit daar gelaat. 
 

Ek kom weer terug na die “vrede pale”.  
Die doel en gebruik is billik bo deur gegee, maar ek gaan nou oor om die 
growwe waarheid oor die hele scenario deur te gee. Mag die skokke u wakker 
skut en daadwerklik iets daaraan doen.  
 

Vanaf Columbus, Bartolomeus  Dias tot Jan van Riebeeck het die suide punt 
van Afrika al hoe meer bekend geword en gegroei totdat die wêreld die 
Suidpunt begin aansien het. Die Boer het sy ontstaan in die suidpunt van 
Afrika gekry asof die aarde hom daar gebore het. ‘n Nuut geskape volk deur 
YAH daar geplaas as Sy eie. Hy behoed en bewaar hulle en lei hulle soos die 
Yashar’EL van ouds. Hy tug hulle en leer hulle om Hom te vrees. Dit was nie 
onbekend aan die wêreld om te sien dat die Boer se leefwyse gekleef was aan 
Skrif beginsels.  
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Dit het vir jare goed gegaan tot en met die Nederlanders die Boerevolk 
uitverkoop het aan Engeland. Die Boer het nie van die Britse beheer gehou 
nie en land in getrek.  
Al die gebeure was deel van ‘n nuwe volkse ontstaan. Die wêreld het nie 
geweet van ‘n Boervolk nie, en dus aanvaar dat daar net Britte aan die 
suidpunt van Afrika woon. Die Brit wou ook nie vir die wêreld wys dat hulle 
eintlik nie die werklike eienaars was nie, en wou die Boer so gou as moontlik 
verbaster of illumineer. Die Brit het inderwaarheid met meer as een 
probleem gesit, want buite die Boer was daar heelwat swart stamme wat ook 
geïllumineer moet word.  
Die ou taktiek van die Jood word gebruik en dit was om die Boer en die 
swart stamme aanmekaar te steek terwyl hulle in die agtergrond sit en wag 
om die been te gryp. Tot hulle verbasing sien hulle die brute veldslae tussen 
Boer en swartes waarvan die Boer telkemaal net vorentoe beur. Die Brit het 
ook probeer soos die Boer om die swart stamme te verjaag en te dood, maar 
met geen sukses soos die Boer nie.  
Die lande wat die boer verower het was daar nie werklik ‘n kaart en transport 
op nie, want na wie moet hy gaan om dit sodanig op sy naam te kry? Die Brit 
aan die anderkant het wel die land by die Nederlanders gekry / gekoop en 
dus wel die eienaars was van die land. Die Boer het dit nie geweet nie en dus 
toe in opstand met die Brit gekom oor die besit van grond in Suid Afrika.  
 

Buiten die swart oorloë sit die Boer met klomp veldslae teen die Brit oor 
grondgebied en heerskappy. Soos die tyd verloop het Boer en Brit hulself 
ingewikkel om soort van saam te kan bly in een land. Maar toe ontdek hulle 
goud en diamant wat die Brit in ekstase gebring het.  
 

Die met hul gierigheid wou hulle dadelik alles annekseer en vir hulle vat na 
Brittanje. Die Boer het toe opgetree en het ‘n stokkie daarvoor gesteek. Met 
die Boer se besluite Het YAH gestem en hulp aan hulle verleen. 
      

Net in kort oor die oorloë:  
Voor die oorloë was stryd tussen Boer en Brit reeds daar en waarvan die 
werklik stryd was, was oor grondbesit en oorheersing. Met die opbouing van 
konflik het die Boer en Brit in 1852 ‘n Sandrivier Konvensie daar gestel en 
later  nog ‘n Konvensie in 1854 te Bloemfontein. Die Brit het valslik die Boer 
bedrieg met al hulle ooreenkomste en die land Geannekseer in 1877. Die 
verslae Boere kom toe op Paardekraal bymekaar en gaan ‘n gelofte met 
VADER aan op 10 Des 1880 (So kan ons die hand van VADER sien in die oorloë).  
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Net daarna verklaar die Boer oorlog teen die Brit. Die eerste Boere oorlog 
(Ook genoem Eerste Vryheidsoorlog) begin op Bronkhorstspruit 16 / 20 
Des. 1880 waarvan die Boere werklik eers vanaf 22 Des tot op 6 Jan 1881 die 
Brit ontwrig het in al hulle bewegings. Die oorlog wat op verskeie plekke 
ontketen het, het opgehou 23 Maart 1881 (Tydens die oorlog het 4 veldslae 
prominent uitgestaan soos die Slag van Bronkhorstspruit (20Des. 1880); 
Die Slag van Laingsnek (28 Jan. 1881); Die slag van Ingogo/ Skuinshoogte 
( 8 Feb. 1881); Die slag van Majuba (27 Feb. 1881) Soos ek dit bo gestel het 
is dat dit duidelik gesien kon word dat YAH met die Boer gewees het in die 
oorwinnings.  
Die Boer het hulself verbly, maar die verblyding was gekoppel aan hul 
geloftes wat YAH van jaar tot jaar gesit en wag het dat Sy uitverkore Boer dit 
sou nakom. Agtien jaar later was genoeg vir YAH om te wag vir die terugkeer 
van die oortreders. Hy laat toe dat die Brit ons weer probleme kom gee, 
maar met die verskil dat die Boer nie die oorwinning sou ontvang nie. Die 
oorlog begin op 11 Feb. 1899 wat bekend staan as die Tweede Boereoorlog  
(Ook genoem Tweede Vryheidsoorlog) en kom tot vrede op 31 Mei 1902. 
Hierdie tweede oorlog het die Boer hart geruk. Hulle was verslae en teen die 
grond geslaan. Ek wil amper sê die Britse begeerte om die Boer  uit te roei 
was amper volbring. YAH het anders besluit en die oorblywende Boere weer 
‘n kans gegee. Kyk of hulle hul geloftes na sal kom en terugkeer na die Skrif 
waardes.  
Wat maak die Boervolk  toe om te toon dat hulle wel YAH sal aanvaar as 
hulle Redder?  
Hulle rig oraloor Gedenknaalde op (wat ek voel dat die gedagte van ‘n 
gedenknaald van die Brit kom) op al hulle sensitiewe punte en voel dat dit 
die regte besluit is om YAH attent te maak oor hulle nederlae.    
Die Boer gaan terug na die Konsentrasiekamp en begraafplase toe (waarvan 
daar oor die 100 was en tans oor die 50 weer ontdek)  en plant vele 
gedenknaalde daar vir hulle verlies aan held en familielede. Hulle gaan toe 
daar waar hulle onthou het waar geloftes afgelê was en rig “gedenknaalde” 
op. Hulle word deur die wêreldling verdraai en rig ‘n gedenknaald op vir die 
vroue wat gesterf het in die konsentrasiekampe wat eintlik ‘n “Kindere” 
monument moet wees. Oral rig hulle gedenknaalde op vir die helde van 
ouds. Hulle rig op elke openbaar gebiede ‘n “gedenknaald” op. Hulle voel dat 
hulle hul munisipale en Staats geboue wil uitwys in “vrede pale”. Hulle gaan 
toe oor na kerke skole en Universiteite om daar vele “gedenknaalde” op te sit. 
Dan is daar veel ander plekke soos die Taalmonument wat ‘n “gedenknaald” kry.  



     1287. 
Nou vra ek: Weet die volk waarmee hulle besig is ? Weet hulle dat ‘n 
“gedenknaald” ‘n “obelisk” is en dat ‘n obelisk “Osiris” se penis is ? Gaan net 
gou in jou verbeeldingswêreld en sien al die “manlike dele” wat regop na bo 
wys waar YAH woon !      
 

Kom ek wys dit uit waar die Brit presies geweet het waar die straf van die 
Boer inlê.  
Toe die Boere byeen gekom het op Paardekraal saam met Pres. Paul Kruger 
het hulle ‘n klipstapel van duisende klippe gemaak en gelaat as herdenking 
(moenie dink dat die Brit nie daarvan geweet het nie). ‘n Jaar of wat daarna 
besluit J.C. Human landdros van Krugersdorp dat daar ‘n monument 
(toerisme aantrekking) oor die klippe opgerig moet word.  Hy kry twee 
manne “Wierde” (argitek) en “W. Y. Veitsch” (boumeester) om die bouery te 
doen oor die gelofte klippe? Wie is die twee wat so snaakse vanne aan hulle 
het en die Boer se monument te kom bou ?  
 

Gedurende Junie 1901 ‘tydens die Tweede Wêreld oorlog’ het Lord Roberts 
van die Britte al die klippe onder die “gedenknaald” verwyder en in die 
Vaalrivier  onder ‘n treinbrug weg gaan gooi. Tot geen verbasing het hy die 
gedenknaald geen skade aan gedoen nie. Hoekom nie ? Omrede dit ‘n 
“obelisk” is. Hy weet dat hulle in elke land wat hulle betree obeliske oprig.   
‘n Obelisk was vir hulle om uit te beeld dat hulle in heerskappy was soos Set 
en Osiris bo.  
Boervolk ons is in groot verdrukking en alles is donker die toekoms. Wat 
staan ons te doen. Is dit nie voor die hand liggend as ek noem dat dit die 
groot gruwel van ‘n “Obelisk”, “Gedenkstene” , “Vrede pale” en “Penisse” is 
nie?  
Die dag toe Pretorius ‘n gelofte gemaak het in 1838 was dit eer op 
Paardekraal 40 jaar later in herinnering geroep en geëer. Tussen 1838 en 
1880 het dit gepaard gegaan met straf en vrede soos dit met die Rigters 
gegaan het toe hulle die Yashar’EL gerug het.  
Wat wel nou opgelet moet word is toe die Boer oor al sy gedenkwaardigheid 
‘n “obelisk” (gedenknaald) optrek het hy in totaal verval. YAH het ons as volk 
verlaat soos Hy die ander “broers” verlaat het weens hulle liberale sieninge. 
Hy het ons verlaat weens die gode beelde en gedenknaalde wat die eer kry.  
Ek noem weereens dat die gedenknaalde deur die Britte hier geplant was en 
nog steeds plant onder die neus van die Boer. Soos ek dit bo uitgewys het 
wat “vrede pale” beteken, is daar amper 60 duisend in Suid Afrika alleen 
sonder die oues soos bo uitgewys.    
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Mense ons vyand is nie die swart regering nie, maar die Brit en Amerikaner 
wat deur die dier / geldmag gebruik word. Hulle wat ons land in besit kom 
neem het en tot vandag nog aan hulle behoort. Daarom die oprigtings van 
hulle gode-beelde en aanbidding plekke (kerke).   
 

Kyk gerus wat se die Skrif daaroor:  
Open. 18:4  En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, 
my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes oortredinge mag hê 
en van haar plae ontvang nie.  
Ex 34:12  Neem jou in ag dat jy geen verbond sluit met die inwoner van die 
land waarin jy kom nie; sodat hy nie miskien ‘n strik by jou word nie. :13  
Maar hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle 
heilige boomstamme afkap. :14  Want jy mag jou nie neerbuig voor ‘n 
ander god nie; want die HERE YAH se Naam is Jaloers —’n jaloerse God 
Skepper is Hy. :15  Sluit tog nie ‘n verbond met die inwoner van die land 
nie! As hulle agter hulle gode aan hoereer en aan hulle gode offer, sal hy jou 
uitnooi, en jy sal van sy offer eet; :16  en jy sal van sy dogters neem vir jou 
seuns, en sy dogters sal agter hulle gode aan hoereer en jou seuns agter 
hulle gode aan laat hoereer. :17  Jy mag vir jou geen gegote gode maak nie.  
Lev. 26:1  Julle mag vir julle geen afgode maak nie; en ‘n gesnede beeld of 
‘n klippilaar mag julle vir julle nie oprig nie en ‘n steen met beeldhouwerk 
in julle land nie opstel om julle daarby neer te buig nie; want Ek is die 
HERE YAH julle God Skepper.  
2Kon. 10:26  En hulle het die pilare van die Baälstempel uitgebring en dit 
verbrand :27  en die klippilaar van Baäl afgebreek en Baäl se tempel 
afgebreek en daar gemakhuisies van gemaak, tot vandag toe.  
2Kron. 14:2  En Asa het gedoen wat goed en reg was in die oë van die 
HERE YAH sy God Skepper::3  hy het die vreemde altare en die hoogtes 
verwyder en die klippilare stukkend gebreek en die heilige boomstamme 
omgekap :4  en aan Juda gesê om die HERE YAH, die God Skepper van 
hulle vaders, te soek en om die wet en die gebod te doen. :5  Ook het hy uit 
al die stede van Juda die hoogtes en die sonpilare verwyder, en die 
koninkryk het gerus onder hom. 2Kron. 31:1  En toe dit alles ten einde was, 
het al die aanwesige Israeliete Yashar’EL na die stede van Juda uitgetrek en 
die klippilare verbrysel en die heilige boomstamme omgekap en die hoogtes 
en die altare uit die hele Juda en Benjamin en in Efraim en Manasse 
afgebreek totdat hulle dit vernietig het. Daarna het al die kinders van 
Israel Yashar’EL teruggegaan, elkeen na sy besitting, na hulle stede toe.  
Jer. 43:13  En hy sal die klippilare van Bet-Semes wat in Egipteland is, 
verbreek en die huise van die gode van Egipte met vuur verbrand.  
Eseg. 26:11  Hy sal met die hoewe van sy perde al jou strate vertrap; jou 
mense sal hy met die swaard doodmaak, en jou trotse klippilare sal op die 
grond val.   
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Hos. 10:1  Israel Yashar’EL was ‘n weelderig uitbottende wynstok wat sy 
vrug voortgebring het; hoe meer vrug hy gedra het, des te meer altare het 
hy gebou; hoe beter dit met sy land gesteld was, des te beter het hy die 
klippilare gemaak. :2  Vals is hulle hart; nou sal hulle daarvoor boet; Hy 
sal hulle altare stukkend breek, hulle klippilare verwoes.  
Deut. 16:22  Ook mag jy vir jou geen klippilaar, wat die HERE YAH jou 
God Skepper haat, oprig nie.  
2Kon. 3:2  En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE 
YAH, maar nie soos sy vader en sy moeder nie, want hy het die klippilaar 
van Baäl verwyder wat sy vader gemaak het.  
2Kon. 11:18  Daarna het die hele volk van die land in die tempel van Baäl 
ingegaan en dit afgebreek; sy altare en sy beelde het hulle kort en klein 
gebreek, en Mattan, die priester van Baäl, voor die altare doodgeslaan. 
Verder het die priester wagte aangestel oor die huis van die HERE YAH.  
2Kon. 23:14  Hy het ook die klippilare stukkend gebreek en die heilige 
boomstamme omgekap en hulle plek met mensbene opgevul.  
2Kron. 14:3  hy het die vreemde altare en die hoogtes verwyder en die 
klippilare stukkend gebreek en die heilige boomstamme omgekap  
 
 

So kan ons nog vele verse uithaal waar ons onsself kan vergelyk met ons 
voorvaders. 
Wie ook al die traktaat lees, gaan na vergaderings en bespreek die afbreek en 
vernietiging  van die “gedenknaalde”. Boervolk niemand gaan opstaan en 
ons uit die groot verdrukking help behalwe VADER nie. Kom met jou naaste 
in verbinding en roep ‘n vergadering saam soos die volk dit gedoen het van 
ouds.  
 

Daar moet geen ander volksgroep in die nabyheid van die vergader punt 
wees nie. Gee die oudstes ‘n eervolle sitplek in julle vergaderings sodat hulle 
kan intree vir die volk.  
 
Die tyd is min volk van YAH, maar nie verby nie.  
Sag. 8:21  Kom, laat ons heengaan om die aangesig van die HERE YAH om 
genade guns te smeek en die HERE VADER van die leërskare te soek. Ek 
wil ook gaan! Hos. 6:1  Kom en laat ons terugkeer tot die HERE VADER ; 
want Hy het verskeur en sal ons genees, Hy het geslaan en sal ons verbind. 
Jes. 1:18  Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE VADER: al 
was julle sondes oortredings soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al 
was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. 
 

       Bedink dit uitverkore Boervolk 
 


