Lie #6
Song Lie #6 gaat over de Apocalyps, de ondergang van de aarde.
Revelation 6:12 : “I watched as he opened the sixth seal. There was a great
earthquake. The sun turned black , the whole moon turned blood red.”

Omdat, zoals later blijkt, de ondergang van de aarde niet is gebeurd is er sprake van een zesde
leugen. Het zesde zegel was een leugen. Het past daarmee in het thema van het album Miles Away
From Truth (2018) waarbij naar de waarheid wordt gezocht. Door een woud van leugens.
Er komen in deze song drie persona voor:
Earth : De aarde bezingt de maan en vervult tevens de rol van verteller.
The Moon : De rol van de maan is een warme zachte rol, liefdevol/dankbaar naar de schepper van de
maan (=de aarde).
The Sun : De zon, slechts voor een klein deel in de song aanwezig. De rol van de zon is nèt voor het
moment van de Apocalyps. De zon is beledigd. Ooit is de aarde ontstaan door invloed van de zon. De
aarde is dus een waardevolle gift van de zon. De zon zendt mooie warmte gevende stralen uit. En nu
ineens gaat een komeet tussen de zon en de aarde door. De komeet blokkeert de mooie stralen, ze
tast de integriteit van de mooie aarde aan. Beat it now ! |Be swift ! roept de zon.
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Intro – instrumentaal 0’0’’ – 1’00’’

Earth 1’00’’ – 1’35’’

The sign was clear
Not to be mistaken
The tide rose tall
There was no escaping
The moon was bright
I sat up awaken

Het teken was duidelijk
Niet mis te verstaan
De vloed was groots
Geen ontsnappen aan
De maan was fel
Ik werd wakker

Van tijd tot tijd treedt er het fenomeen van de supermaan op. Dan staat de maan relatief gezien erg dicht bij de aarde. Ze is dan nog groter
en feller dan gebruikelijk. Ook de werking van eb en vloed is dan intenser.

The Moon 1’35’’ – 1’59’’
mmmm-, I am caught by your force
mmmm-, once we’re one, now divorced
mmmm-, a piece of you is me
mmmm-, I’m always here to be

Ik ben ingevangen
door jouw kracht
Eens waren we één,
nu gescheiden
Een deel van jou ben
ik
Ik ben altijd hier,
een blijvertje

Toen de maan ontstond, als een losgeslagen klomp massa van de aarde (daar waar nu de Pacific Ocean is), was de maan onderdeel van de
aarde. Nu is de maan een hemellichaam dat om de aarde draait, ingevangen door de aantrekkingskracht van de aarde.
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Earth 1’59’’ – 2’36’’
Twelve times a year
You’re completely sunlit
The road was near
Almost didn’t make it
I hear wolves hauling
Left alone forsaken
The moon turned red
Can’t see no one aching

Twaalf keer per jaar
Ben jij volledig
verlicht
De weg was dichtbij
Ik had het
nauwelijks gehaald
Ik hoor wolven
huilen
Alleen, verlaten
De maan werd rood
‘k Zie niemand lijden

Twaalf keer per jaar is er een volle maan, dan is de maan volledig verlicht. Bij volle maan treden speciale verschijnselen op zoals grotere
getijden werking, eisprong van de vrouw, wolven die huilen, etc. Enkel bij volle man kan een maansverduistering (rode maan) optreden.

The Moon 2’36’’ – 2’59’’
mmmm-, my body gives you tide
mmmm-, I am cold on one side
mmmm-, created by a storm
mmmm-, I’m facing you with warmth

Mijn massa geeft jou
getijden
Ik ben koud aan één
kant
Ontstaan door een
storm
Mijn aangezicht
geeft jou warmte

De massa van de maan trekt aan de aarde, waardoor de aarde vervormd op de plek waar getrokken wordt. Landmasse is statisch, wordt
slechts enkele millimeters uitgerekt. Echter, water laat zich makkelijker vervormen. De maan geeft de aarde daarmee getijdenwerking.
Door de aparte ontstaansgeschiedenis van de maan (komeet inslag gevolgd door een super tsunami) draait de maan om de aarde waarbij
telkens dezelfde kant van de maan naar de aarde gericht is. Tijdens volle maan is dat deel volledig verlicht en geeft het dus warmte aan de
aarde (feitelijk 3% tov de zon).

Earth - Instrumentaal 2’59’’ – 3’34’’
[earth]
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The Sun 3’34’’ – 4’14’’
I’m sending you my rays
What’s that I hear you say?
Something’s blocking my precious gift
Hello Earth: Beat it now, be swift

Ik stuur jou mijn
stralen
Wat hoor ik je
zeggen?
Iets blokkeert mijn
kostbaar geschenk
Hallo aarde, wees
eens snel weg!

De zon stuurt (warme zonne-) stralen naar de aarde. Ooit heeft de zon klonterende deeltjes ingevangen waardoor de planeten zijn
ontstaan. De aarde is zo’n kostbaar geschenk van de zon. Er is nu een totale zonsverduistering gaande omdat een komeet de straling naar
de aarde blokkeert. De zon wil dat de komeet aan de kant gaat zodat de aarde weer volledig verlicht is.

The Moon 4’14’’ – 4’38’’
mmmm-, my face is always hot
mmmm-, I’m the cause of floods
mmmm-, my face can cool and rest
mmmm-, leaving now, go down West

Mijn aangezicht is
altijd heet
Ik ben de oorzaak
van overstromingen
Mijn aangezicht kan
afkoelen en rusten
Ik vertrek nu, ga
onder in het westen

De voorkant van de maan is tijdens volle maan volledig verlicht en daardoor heet (circa 120 graden Celcius). Tijdens een
maansverduistering is dat deel van de maan zo’n 1,5 uur donker. Kan het wat afkoelen.

Earth 4’38’’ – 5’15’’
You’re not blackened
Not even red inflame
Nothing happened
And all is still the same

Jij bent niet
geblakerd
Niet eens rood
aangewakkerd
Niets is gebeurd
En alles is nog
steeds hetzelfde

Someone told me
The prophecy’s away
No sixth seal, no horsemen
The moon is back to stay

Iemand vertelde mij
De voorspelling is
weg
Geen zesde zegel,
geen ruiter
De maan is terug om
te blijven

De totale zon- en maansverduistering, als toonbeeld/markering van het zesde zegel, is voorbij. Volgens de openbaringen zou de aarde nu
moeten zijn vergaan. Echter, alles is nog steeds hetzelfde. Er is niets gebeurd. Met “jij bent niet geblakerd” wordt de maan bedoeld. Omdat
die tijdens de totale zonsverduistering vòòr de aarde staat, het zonlicht blokkerend. De zon wordt boos want haar kostbaar geschenk (=de
aarde) wordt geblokkeerd.
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Instrumentaal 5’15’’ – 6’47’’

The Moon 6’47’’ – 7’24’’
mmmm-, Your force has got me caught
mmmm-, I’m faced with lots of thought

mmmm-, I’m waiting for the slide
mmmm-, When is my chance to hide?

Jouw kracht heeft
mij gevangen
Ik ben
geconfronteerd met
veler gedachten
Ik wacht voor de
telloorgang
Wanneer is mijn
kans om te
schuilen?

De maan blijft om de aarde draaien door de aantrekkingskracht van de aarde en de maan op elkaar. Bij het ontstaan van de maan, door het
na een komeetinslag loslaten van een flinke klont (1/6e deel) van de aarde , werd die klomp massa door aantrekkingskracht van de aarde in
een baan gehouden. Pas tijdens een gelijktijdige zons- en maansverduistering, zoals beschreven in openbaringen 6 vers 12, waarbij een
komeet de zonsverduistering veroorzaakt en de aarde de maansverduistering, is er het unieke moment dat de maan als het ware schuilt.
Met THE SLIDE wordt dat moment bedoeld.

© Copyright 2018, 2019 Stichting Laggan Rhye Music. Tekst en muziek door Aschwin Geisler, melodie door Armin Geisler. Arrangement en
productie door Laggan Rhye. Contact: https://www.LagganRhye.com
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