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De Europese Mythe (EU en Euro)

Een verenigd Europa
Hoe hebben de Europese landen hun soevereiniteit en zelfstandigheid op
kunnen geven en over kunnen dragen aan de EU en ECB (Europese
Centrale Bank)? Voor de zelfstandigheid van onze Europese landen hebben
onze vaderen hun goed en bloed gegeven, en nu zijn wij dat zonder enig
bloedvergieten geheel kwijt. Geruisloos is het ons ontnomen!
Peilingen van de publieke opinie wijzen uit dat de lokale bevolkingen tégen
de EU zijn, en dat de EU niet bij de burgers leeft. De Euro die in 2002
gemeenschappelijke munt moet vormen, leeft eveneens niet bij de burgers.
De Euro kan een ramp van ongekende omvang worden, omdat er te grote
verschillen zijn in de economie van de aangesloten landen. De nationale
regeringen hebben geen kracht of autoriteit meer. Ze zijn beroofd van hun
recht om hun eigen economie te behartigen. Met het verlies van het recht
om de eigen economie te besturen, is tegelijk het land in álle opzichten
geknecht aan de eurocraten in Brussel, waar een Duits/Franse alliantie
domineert. Kleine landen hebben weinig of geen invloed. Inflatie zal met
de invoer van de euro de pan uitreizen, doordat de nationale staten hun
rentepeil niet meer kunnen verlagen of verhogen (dus eurosie - erosie). Zie
Internet:
http://actionsites.com/village/eurosion.htm
De Europa-mythe
Wat is de taak van Europa voor onze huidige wereld?
De Griekse mythologie zal ons een handje helpen een antwoord op deze
vraag te vinden. In de Griekse mythologie wordt Poseidon gezien als de
schepper van het leven (water), waarop de mensheid -Minos- een nieuw
kosmisch tijdperk binnengaat. De stier van de voorgaande periode dient
geofferd te worden, om de nieuwe periode binnen te kunnen gaan. Minos
(de mensheid) ontvangt wél de impuls om dat nieuwe tijdperk binnen te
gaan, maar interpreteert deze impuls fout, door zichzelf als koning en
heerser van de aarde te zien en een eigen cultuur te stichten, tegen de
scheppingsorde in. De stier gaat intussen voort en er ontstaat een
halfwezen, half stier en half mens, de minotaur. Dat is een wezen dat met
zijn onderbewustzijn nog in het kosmische tijdperk van de stier is gebleven,
maar met zijn hoofd en hart reeds in het nieuwe tijdperk staat.
Europa was een dochter van koning Phoenix uit Fenicië (de fenix die uit
zijn eigen as herrijst). Europa betekent in het Semitisch “Avond”. Europa
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is dan ook het Avondland. Toen Europa als meisje eens op het strand
speelde, ontvoerde Zeus haar. Zeus nam de gedaante van een stier aan en
legde zichzelf in alle vriendelijkheid naast het meisje neer. Het meisje vond
de stier best aardig en kroop op zijn rug. Plotseling stond de stier op en
rende naar de zee en zwom met Europa op zijn rug naar het eiland Kreta.
Op Kreta aangekomen liet de stier zien wie hij in werkelijkheid was, maar
nu in de gedaante van een adelaar. Daarna nam hij Europa tot vrouw. Zij
baarde hem drie zonen, waarvan Minos er één was. Minos kreeg van
Poseidon een mooie stier aangeboden, die hij aan hem diende te offeren.
Minos vond echter de stier zo mooi, dat hij hem zelf hield en niet offerde
aan Poseidon. Minos pleegde hiermee verraad en werd zelf koning van
Kreta. De stier bleef in leven en bracht daarna een mens-etend monster
voort, de Minotaurus. Dat monster woonde in een labyrint en werd later
door Theseus en Ariadne gedood.

De gevleugelde stier van het moderne Europa is nagenoeg dezelfde als de
oude Assyrische.
De les hieruit is dat elke nieuwe cultuur gebaseerd is op de voorgaande. De
stier voerde Europa naar een nieuwe wereld, waar de adelaar haar
eigenschappen bevruchtte. Van het Morgenland (het Oosten) gaat het
geestelijke erfgoed naar het Avondland (het Westen), en wel via Kreta!
In de oude halfslachtige cultuur van Europa zijn miljoenen mensen
afgeslacht, alleen omdat sommigen zelf hun gelijk wilden krijgen. Denk
slechts aan de Inquisitie en Wereldoorlogen.
De Minotaurus blijkt onverzadigbaar te zijn!
Theseus doodde de Minotaurus, wat de verlossing der mensheid inhield,
verlost van de tweeslachtigheid.
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In vogelvlucht zullen wij de achtergrond belichten van het ontstaan en de
doelstellingen der Nieuwe Wereldorde en de EU. Dat we hier te maken
hebben met de vervulling van de profetie mbt. tot het werk van satan, de
antichrist en het getal 666 moge voorhands duidelijk zijn.
Op 20 juli 1999 is het 5e EU-parlement gekozen, om in haar nieuwe glazen
gebouw (het Kristallen Paleis) plaats te nemen. Dat heeft de Europese
belastingbetalers miljarden gekost. Zelfs veel medewerkers van de EU
weten niet wat dit Kristallen Paleis in werkelijkheid voorstelt en waarom
het zo specifiek gebouwd
en ingericht is.
De EU koos o.a.. als teken
een vrouw die op een stier
rijdt, wat wij in Openb.17
kunnen
lezen.
Levensgroot hangt deze
afbeelding in Brussels
EU-gebouw, en buiten is
hiervan een sculptuur te
bewonderen. Zie de
afbeelding op een Britse
Postzegel:
Het Kristallen Paleis is een soort ruimtevaartproject van de moderne
sterren-trek, zoals de oude Farao’s dat zich indachten. Er staan in de grote
vergaderzaal 679 zetels voor alle parlementariërs.
Eén stoel is onbezet, nl. nummer 666.
Zie op Internet:
www.ianpaisley.org/article.asp?printerFriendly=true&Artkey=666
Wij zien het voor onze eigen ogen dat Openb.17 letterlijk in vervulling
gaat. Het tijdstip is nabij dat de Antichrist zijn stoel nr.666 in de EU zal
gaan bezetten! In 1996 waren er 626 afgevaardigden. De verkiezingen zijn
om de 5 jaar. Het Comité van de regio’s of adviesorgaan bestaat uit 222
leden, dus eenderde van 666. Het Europese Hof telt 15 rechters, en de
Euro-rekenkamer heeft 15 leden. In totaal zijn er ongeveer 3500
ambtenaren in de EU werkzaam.
Wat het getal 666 ons heeft te zeggen
Over het getal 666 is reeds veel geschreven en nagedacht, Openb.13:18.
Het gaat om een groot en machtig beest dat uit de zee opkomt (als
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Minotaur), met 7 hoofden en 10 hoornen (Europese monarchieën, en straks
als de wereld in 10 delen is verdeeld over 10 heersers). De draak ( is
Engeland, het Britse Imperium, en is tevens de grote hoer, en de USA is
haar dochter, zie op de postzegel hierboven als engeltje afgebeeld) had dit
beest macht gegeven. Het beest was supersterk, zodat iedereen het aanbad
en riep: Wie kan oorlog tegen hetzelve voeren? (De NAVO-alliantie).
Het beest spreekt buitengewone Godslasteringen, 42 maanden. Een ánder
beest uit de aarde, met 2 hoornen als een lam, sprak als de draak. Het oefent
de macht uit van het eerste beest. Het 2e beest maakt dat allen het 1e beest
zullen aanbidden. Voor het 1e beest wordt een beeld(scherm) gemaakt, en
het 2e beest geeft een geest aan het beeld(scherm)..... de

computer(monitor). En wie niet het beeld aanbidt, wordt gedood. Iedereen
zal met de computertechnologie mee moeten doen. Iedereen krijgt een
merkteken aan de rechterhand of aan het voorhoofd, en zonder dat is kopen
en verkopen niet meer mogelijk. Die het verstand heeft rekene het getal van
het beest, want het
De grote vergaderzaal, de Hémicycle, in Straatsburg, waar het Europarlement
elke maand één week vergadert.

is een getal van mensen, nl. 666. Dus het wáre getal of de code die ermee
bedoeld wordt dient berekend en ontdekt te worden via de code 666. Om
alle mensen op aarde te kunnen controleren is identificatie noodzakelijk.
Om dat te kunnen is er een microchip ontworpen door dr. Carl Sanders. Na
20 jaar ontwikkelingen is de minichip er, 0,75 mm diameter en 7 mm lang.
Dus iets kleiner dan een graankorrel. De chip heeft 250.000 componenten,
en is voorzien van een lithiumbatterijtje, dat opgeladen wordt door de
wisseling van de lichaamstemperatuur. Op twee plaatsen van het lichaam
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wisselt de lichaamstemperatuur zich het snelst, nl. op het voorhoofd en op
de rug van de hand. De chip bevat o.a.. een pasfoto, die gekoppeld is aan de
vingerafdruk, zodat fraude onmogelijk wordt. Verder bevat de chip alle
persoonsgegevens, het belastingverleden, fiscaal nummer, etc. De chip
heeft 240 functies, verdeeld in negen info categorieën. De chip heeft een
zender met een persoonsgebonden signaal, dat door opsporingsambtenaren
via een satelliet kan worden opgevangen en gehoord. Iedereen die een chip
heeft kan men waar ter wereld ook opsporen met een nauwkeurigheid van 5
meter.
Momenteel zijn er reeds 23 lage omloopsatellieten (LEO’s) die zelfs een
postzegel op een voetbalveld kunnen opsporen en nummerborden kunnen
lezen. De chip die geïmplanteerd wordt is niet ongevaarlijk, daar de
lithiumbatterij een ongeneeslijke zweer veroorzaakt, hetwelk wij kunnen
lezen in Openb.16:1-2.
Via de chip kunnen al onze bezittingen worden gescreend en gesprekken
worden afgeluisterd. De TV doet hier dienst als ontvanger en interactief
oog. Een ingaande, dus ontvangende lijn, heeft altijd ook de mogelijkheid
van een uitgaande, zendende functie. Dit is bekend uit de spionage.
De Antichrist zal op grote schaal de microchip inzetten als controlemiddel
voor een verenigd Europa, en voor de Nieuwe Wereldorde. Nadat de
éénwereldsamenzweerders de gehele economie hebben laten instorten,
zullen zij de mensheid op rantsoen zetten, Openb.13:15-18.
Wie een microchip laat implanteren, haalt hiermee de toorn van Elohim
over zich en kan in het Messiaans Vrederijk niet binnenkomen!
Het Amerikaanse Grootzegel
Op het Grootzegel van Amerika wordt het mysterie van de Nieuwe
Wereldorde via symboliek verhuld. Op 1 mei 1776 werd door Adam
Weishaupt, professor te Ingolstadt in Duitsland, de Bavarian Orde der
Illuminati opgericht. Hij was een voormalige Jezuïet. Hij infiltreerde de
vrijmetselaarsloges en Rozenkruisers. In Frankrijk vond hij in Thomas
Jefferson, toen nog ambassadeur, een fervent aanhanger. Later werd
Jefferson president van Amerika en stichtte daar de orde der Illuminatie.
Hij liet het Amerikaanse Grootzegel ontwerpen, waarop Latijnse spreuken
staan en Romeinse cijfers. Daarmee kondigde hij de Nieuwe Wereldorde
aan, de NOVUS ORDO SECLORUM ( de weg naar de nieuwe
wereldorde) .
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Op de ene zijde van het wapen staat de Merovinger-piramide met een
zwevende 13e topsteen. Op de andere zijde staat de Fenix, waarin een
veelvoud van het getal 13 is terug te vinden.
De symboliek van het Grootzegel onthult (verbergt) de bedoelingen en
schema’s van de Illuminati.
De zwevende topsteen
bevat het Alziend Oog
van Horus, of Satan.
Daaronder de 12e laag, de
raad der 13 superrijke
“Joodse” families.
De 11e laag is die der
“Counsel of 33", de 33
a l l e r h o o g s t e
vrijmetselaren van deze
aarde.
De 10e laag is die der
“Counsel of 500 (of ook
wel 300)", bestaande uit
de 500 allerrijks te
families en personen ter
wereld, en of bedrijven.
Deze raad werd
voorgezeten door onze
oud-koningin Juliana, nu door haar dochter Beatrix. De andere en lagere
trappen bestaan uit grote en invloedrijke organisaties.
In de symboliek van het Grootzegel heeft men de codes verborgen voor de
NWO, zie ook het woord MASON of Vrijmetselaar, wanneer men de
letters neemt die in de punten van de zespuntster staan:
Rechtsonderin de M
Linksbovenin de A
Rechtsbovenin de S
Middenonder de O
Linksonderin de N

De cijfers en getallen op het Grootzegel verhullen jaartallen.
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De Bijbel spreekt over éénderde overblijfsel, eenderde deel, zie Zach.13:8/9
en Openb.8.
Eenderde is 33,3%, en wat dan overblijft is 66,6%. Openb.12.
Openb.13:18 geeft aan dat het getal berekend dient te worden. Het Griekse
pseephizo is rekenen, calculeren of ontcijferen. De meeste theologen en
Bijbel navorsers hebben door de eeuwen heen altijd het getal 666 in namen
van personen willen zien, door de kabbalistische Gematria toe te passen.
Dat wil zeggen, door aan elke letter een cijferwaarde toe te kennen. Maar
dat is kennelijk niet de bedoeling van de Schrift. Wij dienen het cijfer te
calculeren, te ontcijferen, daar het een soort geheime code betreft. De letter
S in het Grieks is de sigma, de 6e letter. Stigma betekent ook merkteken. Er
waren in de Bijbel 3 personen die het stigma van het getal 6
droegen/dragen:
1. Reus Goliath, 1Sam.17:4-7, die 6 ellen lang was, zes
attributen worden genoemd, en een zwaard dat 600 sikkelen
ijzer.
2. Nebucadnesar, diens beeld was 60 ellen hoog, 6 ellen breed,
Dan.3:1. De muziek kwam uit 6 soorten instrumenten.
3. De antichrist en het getal 666.
De centrale computer van Amerika staat in Texas, en de internationale
computer van de NWO staat in Brussel, in een gebouw met 13
verdiepingen. De Illuminati werken veel met het getal 13, wat hun
geluksgetal is. De computer in Brussel draagt de kenmerkende naam
BEAST (Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal).
In deze computer worden alle gegevens van elk mens op aarde opgeslagen.
Ook elk boek dat geschreven is, staat daar geregistreerd via ISBN. Ieder
mens die in de computer opgeslagen wordt, krijgt het getal 666 voor zijn
persoonlijke nummer.
Maar wat heeft het getal 666 te maken met het Amerikaanse Grootzegel?
Het getal 666 zit verborgen in het jaar van de oprichting van de Orde der
Illuminatie en de oprichting van de USA, nl. in 1776.
1776 = 16 x 111. 10 x 111 = 1110, en 6 x 111 = 666.
En dat is weer terug te vinden in de Romeinse cijfers
MDC = 1000, 500, 100
CLX = 100, 50, 10
XVI = 10, 5, 1 +
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1110, 555, 111

555+111= 666 + 1110 = 1776

1776 = 16 x 111
17 x 111 = 1887
18 x 111 = 1998...... Het jaar dat het Nieuwe Tijdperk (New Age) inluidde.
In het boek “The Cosmic Conspiracy”, van Stan Deyo uit Australië is de
betekenis van het USA grootzegel duidelijk uiteengezet.
Een Verenigd Europa binnen bereik
De Britse minister Douglas Hurd liet zich in 1995 nog pessimistisch uit en
zei dat de Verenigde Staten van Europa er nooit zouden komen (ze waren er
toen al. PM) met één gecentraliseerde regering. Hij zei dat veel dromers
wakker waren geworden. Hij vond de droom van een Verenigd Europa
waardevol, maar onrealistisch. Volgens hem moest de EU blijven zoals ze
was: aan de ene kant een sterk centraal gezag voor bv. de binnenmarkt en
aan de andere kant als een intergouvernementeel beslissingsmechanisme
voor zaken als buitenlands beleid en justitie.
De EU is een groot machtsblok geworden. De EU zal elke politieke partij
uitbannen die niet met haar beginselen instemt. Wanneer een partij abortus,
euthanazi, homosex-huwelijken of iets dergelijks wil verbieden, zal de EU
haar de mond stoppen en of verbieden. Zie de regels van het Euro
Parlement C5-0341/1999, Art.191, 251.
De EU is de grootste oligarchie die ooit op aarde werd gezien, en wordt
gevormd uit allemaal anti-nationalisten. Een oligarchie is een regering van
weinige personen, volgens de “Grote van Dale”, die behoren tot een zekere
bevoorrechte klasse of standen, buiten welke aan niemand enig direct of
indirect aandeel in ‘s lands bestuur is vergund.
Hoe werden wij geruisloos de EU binnengeloodst?
Dat ging sluipenderwijs. Jarenlang geleden konden wij op het postkantoor
de gratis folder meenemen: Wij & Europa
Daarin stond te lezen wat Nederland wil, en wat de politici reeds allemaal
voor ons hadden klaargemaakt. Geweldig!
Met het verdrag van Maastricht uit 1991 werd de oude EEG vervangen
door de EU, op de 9e van de 11e maand. Terzelfder tijd werd de Berlijnse
muur opgeheven en de USSR ontbonden. Dáár vond een zeer grote
geruisloze staatsgreep plaats, aldus prof. Nico Roos. Daar verloren alle EU-
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landen hun soevereiniteit! Sindsdien werken 15 landen samen met een
totaal inwonertal van ongeveer 380 miljoen. Het positieve daarvan wordt
ons in de folder in geuren en kleuren voorgehouden. Het gaat vooral om
een democratisch Europa, waar Europa steeds meer over de burgers te
zeggen krijgt, en waar dus de burgers ook méér te zeggen zouden moeten
krijgen over Europa. Maar dat laatste is schijn.
De raad van 15 ministers van de EU nemen de belangrijkste beslissingen in
de Unie. Onze Tweede Kamer kan deze beslissingen niet meer controleren,
laat staan terugdraaien! Dit is een héél groot en duister demo(n)cratisch gat!
De EU neemt beslissingen op Europees niveau, en de rest mogen de landen
bij gratie zelf nog uitzoeken. Europa heeft nu open grenzen, waar een EuroPolitie is opgericht om controle te houden, daar de open grenzen de
georganiseerde misdaad nieuwe kansen geeft. Europol kan zelfstandig en
onafhankelijk arrestaties verrichten en huiszoekingen doen buiten de
landelijke politie om!!!!
We zien het duidelijk dat de EU een nieuwe supermacht is, een grote kolos,
een door vrijmetselaren georganiseerde eenheidstaat, waarin alle burgers en
dieren geregistreerd zullen staan. Dat is de Euro Identificatie.
De EU kost de rijke landen handen vol met geld. Duitsland betaalt
20.290.000.000 Mark per jaar, dat is 55.589 miljoen mark per dag!
Nederland betaalt 4490 miljoen Mark per jaar méér dan het ontvangt (zie
tabel). En waarom betalen wij als piepklein landje zoveel meer in
verhouding tot andere grote landen als Engeland en Frankrijk? Wij worden
totaal leeggezogen! Zie schema (uit Unabhängige Nachrichten 09/98):
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Een Euro-Parlementariër aan het woord
De multimiljonair James Goldsmith zetelde sinds 1984 in het EP, en was
door Frankrijk verkozen. Goldsmith voorzag vanwege het EU-beleid het
ontstaan van grote sociale onlusten. Hij zag dat de technocraten der EU de
opvatting hebben dat de samenleving dienstbaar moet zijn voor de
economie. Goldsmith vond dat het omgekeerde juist waar was, de
economie moet de samenleving ondersteunen!
Goldsmith heeft het goed gezien! Nu offeren de EU-craten massaal ons
gezonde vee op aan de afgod der economie, bang voor een mkz-virus!
Goldsmith zei dat de theoretici van de EU allemaal
gekken waren die de simpele werkelijkheid niet
meer zagen. ‘En met het geld van de EU financieren
zij onze zelfmoord’, aldus Goldsmith. Op de vraag
of hij niet vond dat er in de EU ook nog enkele
intelligente mensen zaten, antwoordde hij: “Nee, het
zijn allemaal idioten! Ze hebben geen enkel besef
van de werkelijkheid. Ze geloven allemaal in de
religie van het universalisme. Zij zijn compleet
idioot en volop bezig ons te vermoorden!
Men wil naar een federaal Europa: Eén natie, één
parlement, één regering, één centrale bank, één
munt, één justitie. Zo’n Europa kan nooit werken. Het zal zoveel
centrifugale krachten losmaken dat zij de EU weer vernietigen. De EU
bestaat uit een kleine elite die de macht veroverde en zijn ideeën oplegt
tegen de wil van het volk. De EU is een pseudo-democratie, waar niet de
burgers, maar de eurocraten beslissen” (Aldus Godlsmith).
Goldsmith heeft in 1996, een jaar voor zijn dood, een redevoering
gehouden voor de R.P.C. in Brighton, met als thema dat wij
slaapwandelend in de Europese superstaat zijn beland. Hij wees erop dat de
soevereiniteit van een land aan het volk toebehoort en niet aan een groep
politici. Het volk dient te beslissen en niet een groep zogenaamd gekozen
politici. Onze soevereiniteit is echter abrupt geëindigd, zonder dat we
daarin enige stem hadden in Maastricht. Een soeverein land mag haar eigen
wetten maken en handhaven, haar eigen economisch beleid voeren, haar
eigen veiligheid waarborgen. Al deze rechten zijn ons plotseling ontnomen!
Onze politici hebben ons verkocht voor nop aan de EU! De wetten in ons
land zijn nú de Europese wetten. Onze economie wordt nú vanuit Brussel
bepaald. Onze veiligheid wordt vanuit Brussel door de NATO en Europol
gewaarborgd. En de verdragen die de EU-landen onderling hebben gesloten
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zijn onherroepelijk. De EU-commissie kan wetten maken en deze uitvoeren
tegelijk, wat de democratie op z’n kop is. Wij zouden verwachten dat in
een democratisch Verenigd Europa de Europese Centrale Bank in Frankfurt
door gekozen ambtenaren zou worden bezet. Maar dat is niet het geval. De
ECB wordt bevolkt door ongekozen burgers, die wél absoluut gezag
hebben. En zij domineren over alle economiën van Europa!
Drie comité’s hebben momenteel de macht over de totale Europese
bevolking:
* De EU-commissie
* De Europese Rechtbank
* De Europese Centrale Bank
De godin Europa

Geblinddoekt zijn wij door onze politici de
Europese Superstaat binnengeleid. Maastricht (het
verdrag van Maastricht) heeft alle landen verkocht
aan het federale Europa. Het Verenigd Europa
heeft onze stem niet meer nodig. Een publiek debat
behoort niet meer tot onze rechten en vrijheden
(Tot zover Goldsmith).
Zie http://www.freebrit.demon.co.uk/gold2.html
Inderdaad, de EU is een superstaat met grote
bevoegdheden, die zij zichzelf heeft gegeven.
Méér dan ons lief en bekend is. De EU voert bv.
een Europees fietspaden beleid uit en een
juridische erkenning van transseksuelen. Waar

bemoeit men zich mee!
De EU-beslissingsmacht gaat via reusachtige burelen, die ruw maar uiterst
precies werken. De EU is géén gemeneb(p)est, maar een strakke
gecentraliseerde unitaire superstaat, die lokale wetten platwalst. Er hangt
dan ook rond de EU een waas van onaantastbaarheid.
Frankrijk en Duitsland trekken de kar der EU (zie RD 7-4-2001).
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Hiernaast is duidelijk
te zien de hoer
(Babylon) zittend op
een stier, een bull.
Deze afbeelding staat
heel klein afgebeeld
op de 5 ECU.
Men weet zelf
waarmee men bezig
is, en men komt er
openlijk voor uit. Of
zegt de afbeelding U

nog niet voldoende?
De bekende Franse filosoof Teilhard de Chardin heeft het in zijn
geschriften dikwijls over een zeer nabije evolutiesprong, gezien de
versnelling in bevolkingsaanwas, vergrijzing, economische groei. Als
gevolg hiervan is er een sluipende toenemende mondiale crisis op komst.
Statistieken geven aan wanneer deze evolutiesprong ongeveer zal
plaatsvinden. Die sprong gaat naar een nieuwe Sociale Wereldorde. Dat
brengt grote psychische en financiële gevolgen met zich mee. En dat zien
wij nu reeds voor onze ogen zich voltrekken. Wij staan op de drempel om
tot die nieuwe ons opgelegde sociale orde over te gaan.
Maitreya als de grote “wereldleraar”, kondigt zich aan, zie “De Gooi en
Eemlander” 7 april 2001, met de volgende advertentie:
“De chaos in de wereld, waaronder MKZ en het ineenstorten van de
effectenbeurzen, is een direct gevolg van ons zelfzuchtig handelen.
Maitreya, de Wereldleraar, staat klaar om Zijn plan van samen
delen aan de mensheid te presenteren en wil verschijnen vóór de reeds
voorspelde beurskrach. Let op en wees alert om de eerste tekenen niet te
missen”. Zie tevens ShareNederland 020-6946262, internet:
www.sharenl.org
Ook hier zien wij weer duidelijk dat de schuld wordt neergelegd op de
schapen, niet op de herders. Dat de herders verleiders zijn en de schapen
opeten en in de steek laten, daarover hoor je nooit iets. Het zijn valse
Christussen van de eindtijd, waardoor wij ons niet laten verleiden!
BSE en MKZ houdt momenteel Europa in haar greep. En hoe komt dat?
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De herders halen hun schouders op en doen alsof ze van niets weten. Ze
houden als waanzinnigen massale slachtpartijen alsof zij daarmee menen de
ziekten te kunnen tegenhouden. Daarmee eten zij de schapen op, d.w.z. ze
ruimen de gehele boerenstand op, en dat deert hun blijkbaar niets.
Dat zíjzelf de schuld zijn van de bse vanwege hun wanbeleid, daarvan
willen zij niets horen. Ze doen net alsof ze onwetend zijn van het feit dat
elke 7 jaar de cellen van ons lichaam worden vernieuwd, zo ook bij dieren.
Een vegetarisch dier (herbifoor) vormt die nieuwe cellen uit plantaardige
bouwstoffen. Van planten maken deze dieren vlees en melk. Dat is een
vorm van transmutatie waartoe onze hightech maatschappij niet in staat is
en nooit in staat zal zijn! Wij kunnen van een beetje hooi en gras nog steeds
géén melk en vlees produceren!
Maar wat hebben de bureaucraten toegestaan? Dat de boeren hun koeien
beendermeel en afval uit slachterijen vermengd door veevoer aan hun
koeien mochten geven. In dat voer zitten allerlei schadelijke stoffen, o.a..
urinezuren en uraten (zouten). Deze uraten hebben directe invloed op het
zenuwstelsel. De zouten en zuren dringen de hersenen binnen en maken de
koeien gek.
De wal keert het schip, het touw gaat altijd achter de emmer aan, de natuur
wreekt zich. Het gras en het veevoer is door alle nafta en kunstmest
verzuurd, en dat heeft nadelige gevolgen voor het lichaam. Dat tast het
immuunsysteem aan, zorgt voor versnelde ouderdom en bevordert
osteoporose (Zie boekje van H. Hosch “Gezond door Ontzuring”). Teveel
aan zuren leidt tot storingen in de stofwisseling. Via de verzuring van mens
en dier zijn de “herders” (politici) bezig om van ons gewillige slaven te
maken.
De theatrale grandeur van het moderne grote Babylon
Babylons macht bestaat uit het scheppen van geld. Daarmee begonnen de
satanisten in Sumerië. Daarna onder Nimrod in Babel. Rond 509 voor
Christus ontwikkelde zich in Rome al eigen banksysteem. Dat was volgens
de Justiniaanse code. Tussen 1360 en 1464 was Italië het wereldbankcentrum, geleid door de joodse familie De Medici. In 1609 werd
Nederland het financiële wereldcentrum. In 1694 verrees echter in
Engeland de “Central Bank of England”. En vanaf die tijd hebben de
Rothschilds en Rockefellers (joodse families) de geldmarkt onder hun
beheer. Zij dirigeren alle wereldleiders in hún richting.
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De Rothschilds zijn volledig overgegeven aan de macht van de satan.
Onder de Rothschilds staat het Comité 300 (ook wel 500), waarvan
koningin Elisabeth van Engeland één van de drie topfiguren is. Ook onze
voormalige koningin Juliana onderhield nauwe banden met de Rothschilds
en hun Koninklijke Shell. Het is één occulte groep, waarvan het ex-hoofd
der hekserij John Todd zegt dat hekserij onder hen welig tiert. Het Comité
300 wordt ook wel “The Olympians” genoemd, met hun
god Lucifer. Koningin Elisabeth leidt een satanische orde,
“The Order of the Garter” (kousenband). Voormalig lid van
de Britse geheime dienst MJ6, dr. John Coleman, heeft de
Olympians nagetrokken en bevonden dat zij de geheime
machten zijn achter de Club van Rome en de NATO. Zij
ontwikkelen macabere plannen om de wereldbevolking
drastisch te verminderen! Eén van hen, de Fabianist en
filosoof Bertrand Russel zei in 1953 dat oorlog alleen de
mensheid niet voldoende zou miniseren. Er zou een plaag
moeten komen om miljoenen mensen op te ruimen (o.a..
AIDS). A. Peccei, voorzitter van de Club van Rome,
ontwierp een blauwdruk hoe men miljoenen “useless
eaters” (onnutte eters) kon opruimen. En zo denken onze
koningshuizen ook over ons!
Peccei zei in 1981 dat de mensen net als insecten zijn, ze
vermenigvuldigen zich te snel. Zie verder Internet:
www.despatch.cth.com.au/Transcript/Dart_nafta_gatt.html
Rome met haar Maria-verering is niets anders dan de oude occulte religie
van Babylon. De stier als symbool van het nieuwe Europa is het Assyrische
symbool van de krachtpatser Nimrod (Mithras). En de godin Europa is
dezelfde als de vrouw van Nimrod, Semiramis. Ook bekend als Ashtoroth,
Isis, Isthar, Diana of Maria, de koningin des Hemels, Madonna!
De Euro-identiteit
De identiteit van de EU is een intellectuele constructie, die als politieke
uitdaging wordt opgevat. De antwoorden die de EU-politiek geeft op
specifieke vraagstukken, zeggen veel over haar identiteit. Er zijn universele
elementen die elke Europeaan toebehoren, zoals o.a. de muziek van grote
componisten. Maar er zijn ook specifieke elementen, die alleen voor landen
of regio’s gelden, zoals specialiteiten, markten, volksfeesten, etc. De EU is
een puzzel geworden, en het christendom heeft meegewerkt aan de nieuwe
EU-identiteit, vanwege haar onderlinge verbondenheid. Althans, daarvan
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heeft de satan gretig gebruik gemaakt. En die nieuwe EU-identiteit ligt in
de regio’s als een nieuwe soort wijze van leven. Toch is het los zand en klei
gemengd met ijzer, Dan.2:33,41.
Het nieuwe Europa leeft niet bij de burgers, zie onderstaande afbeelding:
Europa, Azië en Afrika zijn
namen die afkomstig zijn van
namen van vrouwen. Amerika
en Australië waren toen nog
niet bekend. Volgens de
hoogleraar Europese
cultuurgeschiedenis prof. dr.
Den Boer, is de Europese
samenwerking uit een soort
nood geboren. Door de
dreiging van Stalin kwam de
Europese eenheid tot stand. Of die eenwording kan slagen, daarover is Den
Boer sceptisch. De identiteit van Europa is vooral de leus van politici, maar
het is een onhandelbaar begrip. Bij de burgers, noch bij de wetenschappers
vindt het EU-identiteitsbegrip ingang. Het blijft de taal der politici, in hoge
mate symbolisch en oppervlakkig. Wel ziet Den Boer in schaalvergroting
een soort noodzakelijkheid. Het is een economische wet waaraan je je niet
kunt onttrekken, die per saldo ook welvaart-verhogend werkt. De EU blijft
echter een in mist en nevels gehuld orgaan. De EU heeft kennelijk moeite
met openbaarheid. Er werd ons in Maastricht maximale transparantie
beloofd. Helaas, de EU blijft vaag. De wetgeving die de EU klaarmaakt,
vindt achter gesloten deuren plaats, op basis van vertrouwelijke
werkdocumenten. Burgers krijgen alleen het eindresultaat te zien!
De ombudsman van de EU, Jakob Söderblom, ontvangt jaarlijks slechts
honderd klachten over de Europese openbaarheid. Waarom al die
geheimzinnigheid, vindt de ombudsman. Wie een kijkje wil nemen in de
achterkamertjes van de EU kan de volgende sites bezoeken:
www.poptel.org.uk/statewatch
www.dds.nl/groenl/Europa.html
www.jmk.su.se/dig/jour-vs-eu/euuindex.html
Big Brother EU
De superrijke Rothschilds en Rockefellers controleren momenteel 95% van
de wereld-zaadproductie. Het overleven van de mensheid ligt momenteel
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(naar de mens gesproken) in handen van het “slangenzaad”, de nazaten van
Kaïn en Ezau en de gevallen engelen. Via hun agri-business corporations
wereldwijd zijn zij reeds eigenaars van heel veel grote bedrijven en
boerderijen. Via genetische manipulatie is hun
zaad slechts éénmalig te gebruiken! Men kan er
géén nieuw zaad mee gewinnen. Akkerbouwers
zijn geheel afhankelijk van toeleveringen. Het
gaat hier om hun Nonreproducibel Terminator
Gene Seeds (Demon-seeds, zie afbeelding “The
Economist”. En zie boek van Texe Marrs “Days
of hungry”).
Om algehele controle te krijgen over de
wereldbevolking hebben de “samenzweerders” de
meest essentiële zaken die met het leven en
voortbestaan te maken hebben opgekocht. En dat
begint met het zaad!
De boeren zijn aanvankelijk blindelings in hun valstrik gelopen, doordat er
met het zaad van de “samenzweerders” grotere oogsten konden worden
gemaakt. En natuurlijk hebben ze patent op dat zaad. De Rockefeller
Foundation heeft een speciale zaadbank. Zij kopen al het traditionele zaad
van de boeren op en slaan dat veilig op, en verkopen slechts hún
gemanipuleerd zaad. Via speciale satellieten die in Europa en de USA
worden gebruikt, kunnen zij de boeren bespioneren wat ze styraks gaan
produceren en verbouwen. Deze satellieten hebben alleen al $350 miljoen
gekost. Uiteindelijk zullen deze satellieten fungeren om elk mens te kunnen
controleren. De heuveltoppen en bomen hebben nú ogen gekregen, en wij
zijn nergens meer alleen! Overal worden wij gadegeslagen! Dat is de
angstwekkende hedendaagse realiteit.
De boeren kunnen inmiddels niet meer verbouwen wat ze willen, noch een
koe zonder oormerk laten grazen, of de satellieten ontdekken het. Goud,
zilver en voedsel zal geheel door de NWO-staat worden gecontroleerd en in
beslag worden genomen. Zorg er voor dat U geen goud en zilver koopt bij
een bank of officiële instelling waar het op Uw naam geregistreerd wordt.
Berg het op, op een plaats waar detectors het niet kunnen vinden.
(Bijvoorbeeld ongeveer dieper dan een halve meter onder de grond).
Het nieuwe elektronische visa-creditcard systeem heet SET (Secure
Electronic Transaction-system). Deze naam wijst op SETH, of Setekh, de
Egyptische god van de chaos. De “samenzweerders” van de NWO
gebruiken oude Egyptische namen en Bijbelse namen om daarmee hun
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doelstellingen en instituten te kenmerken. De Egyptische god Seth
belichaamt het principe van de slavernij, dus nu de nieuwe slavernij via de
electronica. Deze Seth had een menselijke gedaante, met een kop van een
aardvarken. Hij was de zoon van Nut en Geb, broer van Isis, Osiris en
Nephtys. Seth zou Osiris hebben vermoord in een oorlog tegen Horus. De
Grieken kenden Seth als de demon-god Typhon. Seth is de god van alle
kwaad.
Kamerdebat EU
De Euro-commissaris Bolkestein en de pers hebben kritiek geuit in het
parlement over het vermeende gebrek aan ambities en visie van het kabinet
bij het debat over de toekomst van Europa. Staatssecretaris Benschop
reageert geïrriteerd: “Wij willen dat Europa wel een supermacht wordt,
maar geen superstaat. Europa heeft een eigen karakter en zal dat behouden.
Wij zijn niet op een leeg continent begonnen, zoals Amerika. Er is geen
enkel, zaligmakend concept voor Europa. De EU-commissie moet de motor
van de Unie zijn en zorgen voor samenhang. De Britten en Fransen zijn
absolute meesters in het voorbereiden van besluitvorming van de Unie, en
daar wil ik (als Nederlander) ook bij horen”.
Conclusie:
Het Verenigd Europa, aangekondigd o.a. in Openb. 17:10/11, is een groot
deel van het moderne Babylon, waarvan vooral London het machtscentrum
vormt, als dé grote stad (van Rothschild). Dat is de macht van het Britse
Imperium als 7e, en daaruit komt het 8e en laatste wereldrijk, de Nieuwe
Wereldorde der UN. Het eerste wereldrijk was oud Egypte, het 2e Assyrië,
het 3e Babylon, het 4e Medo Perzië, het 5e het Grieks Macedonische, het
6e het Romeinse. De vrouw op het beest, de hoer, zoals wij zagen is
dezelfde als oudtijds, de geest der wereldrijken, herlevend in Europa’s
superstaat. Dit leidt tot zelfvernietiging, want de 10 koningen die
aanvankelijk hun macht aan de hoer gaven, zullen haar tenslotte uitkleden
en verbranden. Die 10 koningen en het beest zullen tegen het Lam oorlog
voeren, maar het Lam zal hen overwinnen. Dan moet het Lam inmiddels
aanwezig zijn (de wederkomst), anders kan men niet tegen Hem strijden.
Babel zal vallen! Haar rook gaat op in alle eeuwen. Looft onze Schepper,
al gij Zijn dienstknechten en gij die Hem vreest, beiden klein en groot! De
bruiloft des Lams vangt aan, de wijze maagden gaan naar binnen in het
afgeschermde gebied, de “bestelde plaats”. Dat zijn zij die het “getuigenis

18

De Europese Mythe (EU en Euro)

van Jezus (Yashua ha Messiah) hebben, nl. de geest der profetie”.
Openb.19:10. Aanbid Elohim!
PS. Wie graag op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in deze wereld
vrage een proefnummer van: “Strijd tegen Internationalisme” (no.51 over de
Euro), en “Wat een wereld”. Minimale bijdrage fl. 10 per jaar.
Redactie en adm.: Postbus 30009, 1303 AA Almere

