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Aan welke kentekens zal de antichrist herkenbaar zijn?
* De antichrist zal een koningsfiguur moeten zijn in de geschiedenis van
Europa
* Hij zal claimen een afstammeling te zijn van koning David, uit de stam
Juda
* Hij zal op de een of andere wijze aan het getal 666 identificeerbaar zijn
* Hij moet als uit het graf terugkeren
* Hij moet door bijna alle mensen aanbeden worden vanwege zijn
afstamming en beminnelijke verschijning
Wanneer we dit alles nagaan, blijft er slechts één persoon over op wie al
deze zaken van toepassing zijn.
De zogenaamde bloedlijk van de Messias, van David, berust op bedrog.
Nostradamus voorspelde de komst van Angolmois in juli 1999. Dat is
Anglo - Salomon - 666, of te wel de grote Anglo-Saxische koning.
In 1999 gaf de grote zonsverduistering de eerste schaduw over Cornwall,
waar koning Arthur was geboren. In 1998 was het bestaan van koning
Arthur in Cornwall ontdekt, door archeologen, die een steen vonden met
inscripties:

Het gaat om de wederopstanding van een zekere koning, van Arthur,
Artonov. 11 augustus 1999 de dag der zonsverduistering, was in feite de
dag van de antichrist, de dag die door de New Agers als de meest
synchronische dag aller tijden wordt genoemd.
En wat staat in Openb.17:8?
In Daniel en Openbaringen wordt een koning omschreven die eens koning
was over Europa, en op een zeker moment weer als uit de dood zal opstaan
om de mensheid te bedriegen. In Openb.17:11 wordt hij de 8e genoemd,
die komt uit de 7e. Het 8s wereldrijk der Nieuwe Wereldorde komt uit het
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7e van het Britse Imperium, waarover de antichrist zal regeren. Dan.8:23,
11:36.
Hij zal claimen een nazaat van David te zijn. Door zijn getuigenis en
tekenen zal hij de mensheid een rad voor de ogen draaien. De joden zullen
hem accepteren als hun lang verwachtte Moshiach Ben-David.
Koning arthuer staat inderdaad bekend als de zonn van David, als 10e in de
afstamming van Jozef van Arimathea. Hij zou zelfs een dubbele
afstamming van David hebben. Koning Arthur moet gestorven zijn door
een wond in zijn hoofd. Op.13:3. En inderdaad stierf de oude koning
Arthur door een hoofdwond. Dan moet hij de koning zijn die was, en die is,
en die er zal zijn.
De hoofdwond werd door een zwaard veroorzaakt, Op.13:14.
En inderdaad werd koning Arthur door een zwaard gewond aan zijn hoofd
en stierf in de strijd te Camlann in 516-550 AD.
Koning Arthur zal weer opstaan “vanuit de zee”, Op.13:1.
Engeland is inderdaad een eiland in zee, een groot continent dat door water
omringds is. En een ander beest kwam op uit de aarde, dat is zijn profeet,
de tégen-Elia, die twee hoornen heeft en spreekt als de draak.
Het blijkt dat de antichrist uit Europa zal voortkomen, Op.17:7,18,
Dan.11:28. In 1993 is het nieuwe Europa herleefd.
De Antichrist dient in een land te wonen dat rondom door schepen kan
worden aangevallen, Dan.11:30, en dat wijst op Engeland.
Dan.7:5 spreekt van 3 ribben, een land dat in drie delen bestaat, als daar
zijn: Engeland, Schotland en Ierland.
Arthur betekent beer. De antichrist is de beer, Op.13:2. De natie van de
antichrist heeft als nationaal symbool een beest dat voeten heeft van een
beer, ziet eruit als een luipaard, en heeft een mond als een leeuw.
De leeuw moet dienst doen om naar Juda/David heen te wijzen. De luipaard
wijst naar kracht en sterkte. De beer wijst naar koning Arthur.
In het jaar 1192 was het graf van koning Arthur in Glastonbury gevonden,
met daarin de beschadigde schedel. Erboven stond de Latijnse spreuk:
“Hic jacet rex quoudam Arthuris rexque futurus”. Dat betekent: “Hier ligt
Arthur de beloofde toekomende koning”.
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Zijn kracht komt van de rode draak, Dan.8:24, Op.12:3,9, 13:4. De rode
draak is het nationale symbool van Wales, en dat is konings Arthurs
territorium. Prins Charles draagt de rode draak van Wales.
De antichrist zal 10 andere koningen hebbnen die hem aan de macht
helpen, over de zogenaamde “Tien verloren stammen Israëls”. Op.17:1214.
De oude koning Arthur had 10 hoofdknechten aan zijn ronde tafel.
De antichrist zal de mensheid verenigen in de NWO, gebaseerd op
satanisch occultisme, om te trachten Jes.9:7 te vervullen. De antichrist kent
de Bijbel als geen ander en zal daarmee de mensheid bedriegen, Jes.60:111, 1Kon.11:34-39, Jer.17:25.
Hij zal een nieuwe wereldreligie invoeren, een nieuwe kalender, nieuwe
heilige feestdagen, speciaal voor Israël. Hij zal laten zien en de mensen
overtuigen dat de christelijke feestdagen vals zijn, van heidense oorsprong.
En dat is juist, alleen wat hij ermee beoogt is vals. Hij zal nieuwe wetten
invoeren, Dan.7:25.
Heel plotseling zal hij door schepen in zijn eigen land worden aangevallen,
Dan.11:30, Matth.24:3,15,16. Hij zal occulte zaken verstaan,
Dan.8:10,23,24, 11:33.
Cronologisch kan de inwijding en de tijd van de antichrist er als volgt
uitzien:
Op 21 juni 2002 is prins William 20 jaar
1260 dagen daarna, of drie-en-half jaar, de gruwel der verwoesting,
Matth.24:15, Dan.11:31, 2Thes.2:4-11
en dat zou dan op 2-12-2006 vallen.
Iedereen zal zich verwonderen, Op.13:16-17
als geboren in de schaduw tijdens een donkere dag (zonsverduistering), zal
hij zijn bloed storten in de oude Graal en opznieuw herrijzen om een nieuw
tijdperk op te richten, volgens Nostradamus, C5Q41.
In 1998 (3 x 666) vonden archeologen zoals gezegd in ruines een oude
gevelsteen, met daarop de inscriptiue “Artogonov”.
Op de plaats waar deze steen werd gevonden , viel op 11-8-1999 de eerste
duisterenis van de zonsverduistering in Cornwall.
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De meest belangrijke dag volgens New Age-profeten zal 21 juni 2002
worden, wanneer er op zomer-solstitium een zonsverduistering over Europa
zal plaatsvinden, tijdens een speciale conjunctie van Mars. Dan verwacht
men de wederopstanding van koning Arthur. Dan zal het in en rond
Glastonbury een drukte van belang zijn. In die tijd zal men heel erg begeren
naar de nieuwe koning Arthur. Dan is het Midden-Oosten waarschijnlijk in
een grote oorlog gedompeld en dreigt de wereld in een volkomen chaos te
verzakken. Dit is het van tevoren geplande Armageddon der Illuminati,
waardoor men de wereld wil reorganiseren.
De antichrist heeft tweemaal drie-en-half jaar de tijd om te regeren.
Het eerste tijdvak als het Pax Romana Arthuris der NWO, en daarna zal de
satan zijn ware gedaante vertonen. Dan begint Dan.12:1.
Mogelijk zal Amerika door een astroide worden geraakt tussen juni 2001 en
juni 2002, zodat Europa (het Britse Imperium) het wereldleiderschap van
de USA weer terug krijgt, om de taak van de VS over te nemen.
Op het Engelse 5 pound bankbiljet staat vrouwe Brittanina afgebeeld,
gekleed als zonne-priesteres, dragend een schild met een rood kruis. Ze
houdt een tak (foliage) in haar rechterhand. Om haar hals hangt een ketting
met broche, waarop het oogloos-glimlach-symbool staat afgebeeld (een
cirkel met eenC erin). Aan de rechtervoet is een bijenkorf.
De Orde der Bijen (Beenan Orden) is een andere naam voor de Illuminati.
Wanneer men het engelse 10 pound bankbiljet tegen het licht houdt, ziet
men een heks, vrouwe Brittania als heks. Het schild heeft nu een zwart
kruis en een groen gestreepte ondergrond. De tak in haar hand is nu een
speer geworden, als “lans van het lot”. Ze draagt nu een franse curve, een
technisch tekengereedschap om daarmee lijnen te graveren.

Prins William
Deze prins is de vijfde William. Wanneer wij de W in twee V’s splitsen, en
de i als I, dan staat er VI VI VI = in Romeinse cijfers 666.
William werd geboren op 21 juni 1982, zomer solstitium 9.03 pm, toen er
een zonsverduistering en een nieuwe maan was.
Zijn ouders, Charles en Diana huwden in 1981 toen er een
zonsverduistering was. Zijn ouders gingen scheiden op 9-12-1992 tijdens
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een maansverduistering. Diana stierf op 31 augustus 1997 tijdens een
zonsverduistering. Alles toeval?
11 augustus 1999 was de zonsverduistering er te Cornwall, het land van
koning Arthur, en 21 juni 2001 is de zonsverduistering er wanneer William
19 jaar wordt, als hij zich in Chili bevindt. William is een jaar lang van al
zijn plichten ontslagen en bereid zich in Zuid Amerika voor op de komende
zonsverduistering 21 juni 2001.
De reincarnatie van koning Arthur zou met de letters 7.6 en 11 in verband
staan. De nieuwe Arthur zal dé man van de nieuwe Gouden Eeuw zijn, het
de 7 + 6 + 11 code, (som is 24).
Wanneer er een derde wereldoorlog zou komen, die eindigt in 2006, zal
William 24 jaar zijn. Dat is de tijd van de terugkeer van Camelot, de satan
in levende gedaante in deze nog jonge prins.
Koning Arthur
Koning Arthur was de oorlogskoning en hogepriester. De heksen hebben
een doctrine die de naam draagt: “Het ritueel van de Goddelijke Koning”.
Men gelooft stellig dat deze koning tevens de hogepriester der heksen zal
zijn, van heel het land en heel de wereld waar hij zal regeren. Bij
calamiteiten dient de hogepriester zelf gedood te worden als offer, om het
land weer te herstellen. In het verleden zijn er inderdaad Britse koningen
gedood om deze reden.
Wanneer het land in nood is, bv.. droogte, misoogst, veepest of id., dan is
de koning als hogepriester de man die zichzelf ten offer dient te geven.
Traditioneel vindt deze offerande plaats tijdens het heksen-oogstfestival 021 september, herfstpunt.
Soms laat de koning ook een ander in zijn plaats sterven. Dan verdwijnt er
plotseling iemand van de aarde. Mogelijk is Diana in de plaats van Charles
als plaatsvervangster vermoord/geofferd, inzake de Bse die in Engeland
heerstte. En welk offer zal er gemaakt worden inzake mkz?
De oude Britse drie-enige godin Artemis-Diana-Lucifera staat bekend als
de koningin Diana, wat men ziet in Openb.12 als de zonnevrouw.
De zonsverduisteringen gebruikt de satan, omdat Yashua heeft gezegd dat
Hij als een dief in de nacht (het donker) zal komen. En ook dat de dag van
Yahweh donkerheid zal zijn, Joël 2:1-11, Op.16:10-11.
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Arthur = Beer. In het verlangde van het sterrenbeeld De Grote Beer staat
Arcturus = degenen die komt, de één die zal regeren. Dat is een ster in
Boötes. Arthur komt van Ar - Tor, arktos = beer.
Bor, borea, hyperborea. Hyperborea was een lang van de god-koningen uit
de voortijd. Boreas is het oorspronkelijke land van koning Arthur, degene
die eens zal regeren. Wanneer Arcturus in het voorjaar aan het hemelrond
verschijnt, vereert men hem in de mannelijke vorm van Baphomet.
Albion
Albion = de witte eilanden. Er zijn verschillende krijtrotsen, wit, in
Engeland, waarop men levensgrote afbeeldingen heeft gemaakt in het
verleden.
Albino = wit, van Albus.

