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Lorient haven 8-hoek

Lorient stad 8-vorm

Het Nieuwe Zion
Maleisië is het nieuwe Zion van de Illuminati, de Yodians. Volgens
bronnen is Maleisië op 29-09-2001 uitgeroepen tot eerste en officiële “True
Islam Country”. Dat is 18 dagen na de WTC/Pentagon aanvallen. Deze
Illuminati werken aan hun Nieuwe Wereld Orde. Dr. Mahathir is de koning
van de eerste True Islam-natie Maleisië. Zie:
www.endera.org/novusordo.htm
 Reeds tijdens de Gouden Eeuw hebben andere True Islam-naties als
Engeland, Nederland, Spanje, Frankrijk, Portugal, etc. hun
verkenningsreizen gemaakt, op zoek naar de locatie van het nieuwe Zion,
de kleine hoorn zoals in Daniël staat. Hoe men ertoe komt om in Maleisië
de kleine hoorn van Daniël te zien, is een open vraag. 
De vorstenhuizen van Europa behoren tot de satanische-illuminati-
bloedlijnen. Zij hebben vanuit Europa Amerika, Australië en andere delen
van de aarde gekoloniseerd en op poten gezet. De kolonies kregen daarna
een zogenaamde onafhankelijkheid, door er stromannen te plaatsen.
Sukarno is door de Nederlandse Illuminati in Indonesië aangesteld. Aan

symbolen kan men
zien dat de Oost-Indië
Compagnie in hun
handen was.

De haven van Lorient
in Frankrijk was van
deze lieden, waar men

duidelijk een achthoekige vorm kan zien.
Amerika is momentele hun enige supermacht,
terwijl de EU in opbouw is. De Sovjet hebben zij
uit elkaar laten vallen, daar de eenheid niet langer stand kon houden
vanwege de verdeeldheid in het huis van satan. De Illuminati-bloedlijnen
zijn vermengd met alle volkeren der aarde, en vooral met Aziaten. Men zou
denken dat men met Aziaten te maken heeft, maar in werkelijkheid zijn het
Yodians die op de leidinggevende posten zitten. De vermenging is de
kracht van satanisten. Vermengen is diabolo, dooreenmengen. Daarin
schuilt hun macht, door zich te vermengen, allereerst met het vrouwenzaad,
maar ook met andere volkeren. De Almacht openbaart zich echter hierin,
dat Hij het vermengde weer van elkaar weet te scheiden, zie Mattheus 25,
waar de schapen van de bok-volkeren worden gescheiden. Psalmen 37:22  Want
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zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten; maar zijn vervloekten zullen
uitgeroeid worden.
Mattheüs 25:34  Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter
hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u
bereid is van de grondlegging der wereld.
Mattheus 13:24 ¶ Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het
Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
25  En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de
tarwe, en ging weg. 26  Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht
voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. 27  En de dienstknechten van
den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in
uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? 28  En hij zeide tot hen:
Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij
dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen? 29  Maar hij zeide: Neen, opdat
gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.
30  Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal
ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen,
om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.
  36  Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn
discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid
des akkers. 37  En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is
de Zoon des mensen; 38  En de akker is de wereld; en het goede zaad, zijn de
kinderen des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen;
39  En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de
voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen. 40  Gelijkerwijs dan het
onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de
voleinding dezer wereld. 41  De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en
zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de
ongerechtigheid doen; 42  En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal
wening zijn en knersing der tanden. 43  Dan zullen de rechtvaardigen blinken,
gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore.

De scheiding gaat niet over individuen, maar over groepen. Let goed op dat
het oordeel van Jahweh in de dag des gerichts zich aan groepen zal
voltrekken. Er zal scheiding worden gemaakt tussen het vrouwen zaad en
het slangenzaad. De satanisten zullen naar de buitenste duisternis worden
verwezen. Zij zullen als kaf worden verbrand.
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2e Symbool van
Lucitrust De paus kust de Koran

Stoel van de paus heeft een draak

Symbolen der Illuminati (True Islam)
Lucitrust heeft een nieuw symbool, het zonnegod symbool, en brengt de
religie van het licht (van Lucifer).  Zij gebruikt de olijftak als symbool, met
de duif als vredesteken. Verder gebruikt ze de fleur-de-lis, de flower-of-
Iblis. Aan de vrede die de illuminaten beogen gaat een felle oorlog vooraf,
een namaak-armageddon. Daarin moet een groot deel van de mensheid
worden vernietigd (het Mars-project). Het is de bedoeling dat alleen de
leden van de True Islam overblijven (het slangenzaad). Hun aantal wordt
geschat op 80 -200 miljoen, wereldwijd. Onder hen kan men de meeste
pausen, imams,

rabbi jnen ,  pol i t ieke
leiders, etc. rekenen. Zij

zullen t.z.t. de bevolkingen wakker
schudden en aantonen dat alle religies in
wezen fout zijn en er slechts één ware
wereldreligie dient te komen. De paus heeft
de True Islam als de enige ware religie
gecertificeerd, en heeft gezegd dat het
Rooms Katholicisme een vervalsing is. De
Illuminati beschouwen zichzelf als door
god uitverkoren, en de rest van de

mensheid is van lagere orde, die tot niets nut zijn, dan om werkbijen te zijn
om de honing op te halen.

De True Islam beschikt momenteel over één wereldmacht, Amerika, nadat
men de Sovjet uit elkaar heeft laten vallen. 
De illuminaten hebben zich vermengd met alle volkeren op aarde, om op
die manier de leidinggevende posten in te kunnen palmen der bevolkingen.
In Maleisië vonden zij het land van Daniels kleine hoorn, de zuidelijke
landtong van Azië. Daar zal de koning van Gog verrijzen. Zij werken echter
als duivels naar hun eigen begeerten, 2Petrus 3:3. 
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Fleur-de-Lis

De fleur-de-lis van
de Israëlische
geheime dienst

USA-dollar als 2 poten met
slang

Petronas-passer

Leden van de True Islam zijn veelal tweeslachtig, leiden een dubbel leven,
waarmee hun voorliefde voor het getal 11 is te verklaren is. Het getal 11 is
een dubbel van het getal 1, een dubbel of diabolo. Zij bouwden enorme
twin-towers. De twin is afgeleid van de twee bergtoppen waartussen de
rijzende zon omhoog komt als de wedergeboren Horus.

Ordo Ab Chao
Eérst chaos en vandaar uit de Nieuwe Wereld Orde, zo luidt de doctrine der
Illuminati. Niet slechts door middel van de kosmische veranderingen en de
oprichting van het “Heilige Kruis” komt de NWO. Nee, de Illuminaten
helpen een handje mee via hun eigen manieren, o.a. via high tech als
HAARP. Zij zullen zichzelf en hun soortgenoten weleens oppeppen, en de
anderen elimineren. De resonantie van de aarde (de Schuman-resonantie,
z ie  h t tp : / /www.2012.com.au/SchumannResonance .html en
http://www.tahuti.nl/images/DualEarthFreq.htm ) is al duizenden jaren 7,8
Hertz. Sinds 1980 is dit verhoogd tot 11 Hz, (via HAARP?). Dit houdt in
dat momenteel 16 uren van de dag gelijk staan aan een vroegere dag van 24
uur. Alzo krijgt men een overspannen mensheid, die leeft bij een tijd die
“vliegt”. Ook wil men op deze wijze een nieuw licht-mens scheppen. Ons
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Embleem Ordo Ab Chao

DNA moet volgens de Illuminati ge-
reprogrammeerd worden van “strand 2" tot
“strand 12". In het jaar 2020 wil men de NWO
geheel afgerond zien, waarbij ieder levend wezen
voorzien dient te zijn van een bio-chip.
In die tijd willen de top-Illuminaten allen
verhuisd zijn naar het échte Zion, Maleisië.  Daar
zal het “True Islam-parlement” gevestigd zijn in
Putrajaya. 

De Illuminati, de Trilateral Commission, de
Bilderbergers, de CFR, Lucistrust, etc. zijn de

drijvende krachten achter de “True Islam”.  Zij werken allen met een lange
termijn planning, volgens de kabbalistiek, met getallen en mathematica.
Skull & Bones, waarvan Bush en Kerry beiden lid zijn, voert het magische
getal 322 in haar wapen. Dat is 666 x 17 = 11 . 322
Zij vereren het getal 11. Op 17 november van de 11e maand (November
2004) wordt de nieuwe 44e president beëdigd. 
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De microchip

Het getal 17 speelt een belangrijke rol.  
153 = 17 x 9. En 153 is 1+2+3+4+5 tot 17. (de oorlog van de geallieerden

tegen Irak duurt nu reeds 17 maanden).
De Trilaterale Commission en de Bilderbergers
treden het meeste op de voorgrond, op macro-
niveau. De CFR is meer een soort dagelijkse
micro-afdeling. De VN is de grootste True Islam-
organisatie. De NWO kan echter niet via een zo
groot lichaam als de VN worden opgericht.
Vandaar dat men LUCID in het leven riep, om
een politiestaat te kunnen scheppen, waarmee zij

alle oppositie kunnen opruimen.

Het Vaticaan is sinds jaar en dag het huidige True Islam-heiligdom. De
staat Israël heeft men opgericht met het doel als valstrik te fungeren voor de
eerste grote afslachting van een deel van het mensdom, nl. Arabische
Islamieten. Vervolgens kan men gemakkelijker zoveel mogelijk joden
afslachten wanneer deze op één plaats zijn vergaderd. Vandaar zal de
slachting zich uitbreiden tot over de gehele aarde, waarbij vooral christenen
doelwit zullen zijn. In een grote zelfmoord-oorlog van de gewone islam
heeft men de Arabische landen nodig om zich op de staat Israël te werpen.
Er is een aanval gepland op Irans nucleaire installaties en op Syrië door het
Pentagon, in samenwerking met Israel. Nadat de gewone moslims
overwegend gedood zullen zijn, zullen moslim-leiders verklaren dat de
gewone Islam een vervalsing is en dat men de True Islam behoort te
volgen, met niet Mekka als centrum, maar Putrajaya.
Maleisië is het belangrijkste punt ter wereld vanwaaruit de satanisten hun
samenzwering doen uitgaan. Maleisië moet hun hemel op aarde worden.
Landen als Amerika, Canada, Mexico, Indonesië, Ivoorkust, Brazilië,
Australië, etc.  krijgen van hen de status van bos- en natuurparken.
Volgens de Illuminati krijgt Mahathir als president van Maleisië geen
opvolger meer en zou hij de laatste Gog-koning zijn. 

Nieuw Zion Putrajaya
Putrajaya is een mega-stad die uit drie secties bestaat. Het
parlementsgebouw staat buiten de stad en vertoont grote overeenkomst met
het Capitool te Washington. Men verwacht aldaar de verschijning van satan
(Lucifer) in levende lijve, vanuit een UFO. Alle Yodians zien ernaar uit om
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Dr. Mahathir

Yodian-broeders

Rotschild Efhrussi-paleis

hem te verwelkomen in hun nieuwe Zion-city.
Dan zal de koning van Magog aldaar regeren over
de “First World”, want alzo noemen de satanisten
het nieuwe tijdperk waarin de gewone mensheid
van de aarde zal weggevaagd zijn, en er slechts
nog verlichte satanisten overig zullen zijn.
Althans zo rekent men. Dat Jahweh een
overblijfsel in Zijn Zion heeft en zál behouden,
daarmee rekent men niet.
De nieuwe Magog of Yagog-koning zal door een

democratisch gekozen Parlement worden gesteund, bestaande uitsluitend
uit Yodian-satanisten. Vanuit Putrajaya zal deze koning regeren, de nieuwe
zion-stad Putrajaya of Perang Basar, de poort des hemels, oftewel Babylon.
Satans huis is verdeeld, en de Yodians menen dat zij superieur zijn. De

Yodians zijn voornamelijk vanuit Europa naar
Azië verhuisd om zich aldaar te vermengen.
Amschel de Rothschild financierde deze missie.
De Yodians hebben de staat Israël uitgeroepen tot
het enige échte Zion als het beloofde land voor
het uitverkoren volk, om de joden te misleiden en
te lokken. De Yodians hebben echter in Israël
géén mega-stad opgebouwd, zoals in Maleisië,

waarschijnlijk ter camouflage van hun mega stad in Slangor Maleisië. De
Yodians hebben van de staat Israël
één grote gevangenis gemaakt, met
een veiligheidsmuur van 6 meter
hoogte .  Z i j  misbru iken  de
zespuntster, door deze aan koning
David toe te schrijven, wat niet het
geval is. De ster bestaat uit twee
driehoeken die over elkaar zijn
gelegd, als piramiden van de True
Islam, zoals de oude Farao’s deze
reeds gebruikten. Symbolen van de
Yodian-satanisten worden in de staat
Israël gebruikt, zonder dat de gewone
joden beseffen wat dat heeft te
betekenen. Op de tanks plaatst men
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Petronas-passer-winkelhaak Putrajaya gebouw

Haven van Putrajaya

Passer/Winkelhaak Freemacons

V-tekens, die over elkaar heen gelegd de zespunt vormen. De fleur-de-lis
gebruikt men, en de zonnegod, de olijftak, etc. 

De Rothschilds zijn geen gewone joden,
maar Yodian-satanisten, die in hun wapen de Fleur-de-Lis hebben. Zowel
Napoleon, Hitler en anderen zijn door de Rothschilds geholpen, die veelal
swastika-symbolen hadden.  De leiders van de Zionisten, Herzl, Goerion,
etc.  En ook de leiders van de Arabische landen als koning Fahd, Saddam
Hussein, etc. zijn geen gewone moslims. Zij behoren eveneens tot de True
Islam en spelen onder één hoedje met de Yodians. Dezelfde soort lieden die
de joden kort na Christus verstrooiden, hebben 18 eeuwen later in 1948 de
zionistenstaat Israël uitgeroepen. Met welk doel? Ter camouflage van hun
échte Zion in Maleisië! Hun ware Zion is de nieuwe stad bij Kuala
Lumpur, gebouwd in de jaren 1900. In 1990 begonnen de Yodians met
Putrajaya (dat betekent zoveel als “succesvolle prins”) te bouwen. 

Zij verwachten aldaar hun prins, de vorst van David, hun messias Lucifer.
Zoals in Openbaring 16:16 staat bestaat Putrajaya uit drie secties. Het is de
grote stad die als vergaderplaats dient voor de koningen der aarde.
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Symbool van Putrajaya, drie
cirkels, 3 gebouwen en drie stukjes
cirkel

Deel 1 = de Petronas-twintower sectie, in
het Noorden
Deel 2 = Cyberjaya Multimedia Utopia
Deel 3 = Putrajaya Administrative center    

De Pe t ronas- twintowers
v o r m e n  h e t  t o t  n o g
toe grootste satanssymbool ter
wereld, twee phalussen, zoals
de slang een gespleten tong
heeft, die onderling toch

verbonden zijn, dit maal met de passer en winkel haak der vrijmetselaren,
zie afbeeldingen.
Bij de Petronas torens heeft men enorme onderaardse bunkers gebouwd
voor calamiteiten. Men verwacht calamiteiten, maar ook vijandschap vanuit
het verdeelde huis van satan. De koning van het Noorden van deze Yodian-
duivels zal zich in Putrajaya vestigen, die een aanval verwacht van de
koning van het Zuiden. De oorspronkelijke naam van Putrajaya is Perang
Besar, dat betekent: Grote oorlog, of Armageddon.
De Petronas torens tellen exact 88 verdiepingen. Het getal 8 heeft te maken
met de Messias.
De Yodian-satanisten zijn elkaars rivalen, verdeeld in twee hoofdgroepen.
Bush, zowel als de leiders van de landen die hij tot de “as van het kwaad”
rekent, zijn Yodian-satanisten. Zowel Noord-Korea Kim Jong-II, Iran
Khatami, Irak Saddam Hussein en Syrië behoren tot deze elite-satanisten.
Zij creëren oorlog tussen landen, terwijl zij als leiders van deze landen
bloedbroeders van elkaar zijn en één plan dienen. De Yodians beweren dat
de Godsnaam niet Jahweh of JHWH is, maar ILLH (vandaar Illuminati),
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Kaart van grote onderaardse steden wereldwijd met tunnel-verbindingen onderling

Nucleair aangedreven tunnelboor in de USA
Tweekoppige slang

wat in feite Lucifer betekent. In hun symboliek gebruiken zij het Alziend

Oog van de zonnegod Ra of Horus. De Rothschild hebben in hun Ephrussi-
paleis veel afbeeldingen van de zonnegod en de swastika.
Satans huis is verdeeld, zie Marcus 3:24-vv

Er zijn in hoofdzaak Yodian-duivels die de Davidster gebruiken. De
Nsronia-duivels gebruiken de 8-punt ster van Isthar. Isthar is Astarte, Ianna,
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IstharAstarte/Isthar

Moderne Astarte/Venus
Maria/Madonna, met de
Fleur-de-Lis

Semiramis

Venus. De Nas-duivels stammen van Azazil, waarvan de eerste
vleesgeworden satan Kaïn zou zijn geweest. De Nas-duivels waren de
eersten, waar rivaliteit ontstond en waaruit de Yodians en Nsronia’s zouden
zijn voortgekomen. Aan hun symboliek zijn ze dus gemakkelijk te
herkennen, hoewel zij ook symbolen van elkaar kopiëren en gebruiken. Zo
te zien zitten er meer Yodian-satanisten onder de Arabische moslimleiders
dan in de staat Israël. Na Amerika bezit momenteel Maleisie de meeste
Yodian-satanisten.

Ontdek via deze afbeeldingen dat het om één en dezelfde godin gaat!
De Rothschilds zijn Askenazen, rode joden van Khazarië. Hun vroegere
naam was Bauer (boer). Algemeen wordt erkend dat de Rothschilds de
machtigste familie ter wereld is en zij in wezen deze wereld regeren via hun
geld. De Askenazen zijn geen afstammelingen van Juda, zijn geen echte
joden, maar Truks/Mongools van oorsprong. Ergo, de staat Israël wordt
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Vijf Rothschild-broers

Skull & Bones

niet door Joden, maar door Turken geregeerd. De Rothschilds behoren tot
de Bavarian Illuminati, door Adam Weishaupt opgericht in 1776. De
familie Russell is verwant met de Rothschilds. Russell betekent rood, Ros,
en El is God, dus de Rode God (Rode Zon en Maan). Skull & Bones is
gelieerd met de familie Russell en het Russell Trust Fund. Een van de
Russells is grondlegger van de Jehova Getuigen.
De Rothschilds financierden de Russische Revolutie van 1917. Men kan in

het Britse Mueseam de cheques zien die
ondertekend zijn door Nathan Rothschild, bestemt voor Karl Marx. De
Rothschilds geloven dat de “joden” hun eigen Messias zijn. Zij dienen
zichzelf te verlossen en hun eigen Nieuwe Wereld Orde op te richten. 

Deze Yodians-satanisten denken dat zij
een soort halfgoden zijn, vanwege hun
afstamming en bloedlijn via de Nefilim
uit Genesis 6. Over het algemeen
weten zij als “verlichte wezens” méér
van wetenschappen af dan de gewone
Adam-mensen (het vrouwenzaad). Zij
zijn verlicht met de verlichting van
Lucifer, waardoor ze groot en machtig
zijn, maar echter niet in staat tot bovennatuurlijke krachten. Zij plaatsen
ons wel voor raadsels, waardoor het lijkt alsof ze over bovennatuurlijke
kracht zouden beschikken. Het zijn super-vervalsers. Zij zijn heel knap in
het ontwikkelen van massavernietigingswapens.
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A-bom-Nagasaki

Waterstofbom

CIBITRI
Cibitri is de naam voor het atomaire priesterschap (zie boek van Ralph E.
Lapp: The New Priesthood) der Yodian-Illuminati. Het staat voor CI
=CFR, counsil on foreign relations, en BI staat voor Bilderbergers van
Prins Bernhard, en TRI staat voor Trilateral Commission. Driemaal komt er

de I in voor, dus 111 (dat betekent zoveel in het
Hebreeuws als Palmoni, de Heilige komt). Alle
kabbalistiek verloopt via het getal 111. 
Zij volgen de satanische logica en wantrouwen
hun broeders. Vandaar de bewapeningswedloop,
wat een levensbedreigende zaak vormt. De
uitvinders van de nucleaire wapens onder hen
worden vereerd als goden, als Einstein, Teller,
Oppenheimer, etc.  De Yodians achten deze
massa-vernietigingswapens noodzakelijk, daar zij
zich bedreigd voelen. Zij laten echter die dreiging

zélf ontstaan en scheppen zelf de
omstandigheden waarvoor zij vrezen dat het uit
de hand zal lopen. Wij dienen de
machtsverhoudingen te doorzien. Rusland was
voor het Westen ooit een onbetrouwbare
grootmacht, zo werd ons voorgehouden. Wij
dienden ons ertegen te bewapenen. Dat de
Russische Revolutie door Rothschild werd
gefinancierd en Karl Marx, Trotsky en Lenin
joden waren, is bekend, maar niemand legde

blijkbaar enig verband tussen het Westen en het Oosten, dat het
schijntegenstellingen betrof. Zij allen spelen onder één baas hun sinister
spel, om op die wijze hun onmogelijke en levensbedreigende procedures te
kunnen voortzetten, om zoveel mogelijk massavernietigingswapens te
installeren om de gehele wereldbevolking in één keer om te brengen. Al het
vrouwenzaad moet eraan, en zij gaan dan een poos in onderaardse
schuilkelders totdat de kust weer veilig zou zijn. 

De situatie hebben zij laten veranderen toen er wereldwijd voldoende
kernwapens waren geïnstalleerd om het vrouwenzaad om te brengen, door
de Sovjet te ontbinden, wat niemand ooit voor mogelijk hield. Van Rusland
zou geen dreiging meer uitgaan, dus kan het Westen ontwapenen. Voor de
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Pine Gap in Australie

Kernraketten nieuwe generatie

Russen houdt ontwapening zoveel
in als vernieuwing van het oude
k e r n a r s e n a a l .  U i t  a l l e
ontwapeningsbesprekingen is
gebleken dat de normale logica
zoek is, en dat er steeds meer
bewapend is. Iedereen op aarde is
het erover eens dat een
kernwapenconflikt ontketenen

complete waanzin is. Evenwel gaat het plaatsen van kernwapens gestadig
voort! Deze wedloop slokt gigantische bedragen op.  De Yodian-politici
beweren dat kernwapens geïnstalleerd dienen te worden om een kernoorlog
te voorkomen. De logica hierin is dat men iedereen zou willen voorzien van
een revolver om moorden te voorkomen. Wereldvrede?? Vergeet het maar!
Tot nog toe heeft geen enkel wereldlijk systeem bewezen werkelijke vrede
onder de mensen te realiseren. Daarover mogen wij echter niet treuren.
Laten wij blij zijn dat er geen menselijk -lees satanisch geïnspireerd-
systeem is dat werkelijke vrede kan scheppen. Als dat wél het geval zou
zijn, zou het Rijk van Jahweh overbodig zijn. Algemeen regeert momenteel
de waanzin, waarbij de rationaliteit zoek is. Aan deze toestand zal door
Jahweh spoedig een einde worden gemaakt!
Zie http://www.trosch.org/bks/msnc/masonry-exposed.html  
De A-bom op Nagasaki werd door de Hooggraadvrijmetselaar-president
Harry Truman op de enige grote christelijke gemeenschap in Japan
geworpen! Dus het doel is: holocaust op christenen! En hoe de
vrijmetselarij overal ingenesteld is, ook in het Vaticaan, zie:
http://www.trosch.org/bks/rvw/supporting-bks.html
http://www.freemasonry.org.il/scottish.htm  
http://www.goldismoney.info/forums/showthread.php?t=13571

De Illuminaten hebben álles in
gereedheid gebracht om de komst
van de échte Messias  te
verhinderen. Via HAARP, en via
hun moderne antiraket  en
afweersystemen, zoals in Pine Gap
Autralië, en Xining in China, en via
afluisterstations in Engeland en
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Het GCHQ te Cheltenham, Engeland Brits Interpol symbool

andere landen
kunnen zij heel
d e  w e r e l d
controleren. Zij
als  duivelen
g e l o v e n  d e
Bijbel ook en al
w a t  d a a r i n
voorzegd is. De
Bijbel ligt in
a l l e

vrijmetselaarslogen open bij Johannes 1. En, zij sidderen voor de waarheid
van Jahweh!, zie Jakobus 2:19.

Dertien bloedlijnen
Fritz Springmeyer heeft een boek geschreven over de 13 bloedlijnen der
Illuminati, is verkrijgbaar bij Texe Marrs in Amerika. Hij stelt in zijn boek
dat de antichrist uit de 13e bloedlijn zal voortkomen, daar deze bloedlijn
het bloed zou bevatten van Jesjoea, gemengd met het bloed van de slangen-
zaadlijn der Nefilim. Het slangenzaad lijkt veel op het vrouwenzaad
vanwege inmenging. Het slangenzaad lijken menselijke wezens, van
dezelfde samenstelling als wij. Herkenningstekenen vormen hun symbolen,
hun taal en hun leefwijze. Zij beweren de van God aangewezen leiders te
zijn voor deze wereld, als personen die verlicht
zouden zijn, geïlllumineerd.  Zij verenigen zich
vooral onder mysterieuze groepen als de
vrijmetselaren in loges met verschillende
rituelen. Hun enige doel is de vernietiging van
het vrouwenzaad, om daarna onze erfenis in
bezit te kunnen nemen. Volgens Henry Makow
zitten achter het Vaticaan, de Vrijmetselaren,
de Black Nobility, de Bilderbergers, de
Illuminaten, etc. de familiedynastie welke
eigenares is van de Bank of England en
Amerikaanse Federal Reserve. Zij controleren
ook de Wereldbank en het IMF, en staan boven
bijna alle veiligheidsdiensten ter wereld.
Rothschild is één van deze families, die één van de 13, waarschijnlijk wel
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de meest invloedrijke. Deze families vormen tezamen een netwerk dat de
naam draagt van “Club of the Isles”. Zij beheren gigantisch veel geld,
onder andere de grote oliemaatschappijen als Shell, BP, en ICI, Unilever,
RioTinto Zinc, De Beers, etc.. Zij beweren joden te zijn, maar het zijn
Yodians en andere soorten, die via de Khazaren overwegend van Kaïn
afstammen. Zij zijn allen nauw verbonden met de Britse aristocratie, zodat
schade aan de ene groep tevens schade inhoudt voor de andere. Zonder de
Britse Vrijmetselarij had ook de staat Israël er nooit gekomen, aldus Barry
Chamish. Volgens G. Massey in zijn boek “A Book of the Beginning”
stammen veel inwoners van de Britse eilanden af van de oude Egptenaren.
Het Egyptische makhaut betekent familie. De afkortingen Mc en Mac zijn
hiervan afkomstig. De bloedlijnen van de Illuminati gaan terug tot Babylon
en oud Egypte. Engeland is het moederland van satanisme, en Schotland is
land een occult centrum geweest, aldus Massey.
Het christendom en de rest van de Westerse mensheid slaapt en hebben de
plannen van de satanisten niet in de gaten. Men denkt algemeen dat
Armageddon zich zal afspelen in het Midden-Oosten, in het kleine dal van
Josafat bij Jeruzalem. Alle moslims zouden daar tegen de staat Israël ten
zwaarde trekken. Dat is onhoudbaar, gezien 95% van alle moslims
vreedzaam zijn, tamelijk arm zijn en geen wapens bezitten. Bin-Laden is
afgeschilderd als een moslimheld, wat hij beslist niet is. Hij is lid van de
Bilderbergers en lid van de True Islam, met Bush als compagnon. Hij
ontving van de Britse Inlichtingendienst 100.000 pound. 
Van de EU is een nieuw Sovjet-Europa gemaakt volgens Gorbatsjov, met
een politburo in Brussel en Straatsbourg, een totalitaire staat, en wie doet er
wat tegen?  

Dag van Jahweh
In Daniël 2:44 lezen wij dat Jahweh in de dagen van die koningen (de
Illuminati?) een koninkrijk zal oprichten van steen, dat niet ten grond zal
gaan, dat wordt gegeven aan Zijn volk Israël. Alle andere koninkrijken
zullen verbrijzeld worden. In Haggaï 2 staat het volgende: vers  21  (2-22)
Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal de hemelen en de
aarde bewegen. 22  (2-23) En Ik zal den troon der koninkrijken omkeren, en
verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen; en Ik zal den wagen
omkeren, en die daarop rijden; en de paarden, en die daarop rijden, zullen
nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard.
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Maan-eclips op 27-10-2004

Hoe de maan bloedrood kan worden tijdens een eclips

Baphomet en maansikkels en
Davidster op z’n kop
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De dag van Jahweh zal komen als een verwoesting van de Almachti, Jesaja
13:6, nl. om de overtreders (het slangenaard) te verdelgen, waarbij de zon
en maan zwart zullen worden.
In Joel 2:30-31 staat: 
30  En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur,
en rookpilaren.
31  De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die
grote en vreselijke dag des HEEREN komt.
32  En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal
behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn,
gelijk als834 de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de
HEERE zal roepen.
  
De dag van Jahweh is nabij, een dag van donkerheid en duisternis
(mogelijk 3 dagen lang), waarbij de zon zwart zal worden en de maan rood,
zoals het geval op 27-10-2004.
Op de Berg Zion zal ontkoming wezen. Er zullen echter nog maar weinig
mensen op de aarde overblijven, Jesaja 24:1-6. De boze lieden zullen hun
wapenen inzetten tegen Jahweh en Zijn Gezalfde, én tegen Zijn volk. 
Wanneer? Bafomet wijst met zijn armen naar de maansikkels. Op zijn ene
arm staat solve, dat is oplossing. Op de andere arm staat coagula, dat is
stevig maken. De satanisten menen dat de techniek hun een oplossing zal
maken zich stevig te maken, tot overwinning..
Het zal hun niet gelukken. Wij mogen niet bevreesd zijn, want Jahweh doet
bij ons grote dingen, zie Joel 2:21-23:   21  Vrees niet, o land! verheug u, en
wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.
22  Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder
jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en
vijgeboom zullen hun vermogen geven.
23  En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God;
want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen
nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.
  
Hij zal ons de Leraar ter Gerechtigheid geven, de Messias, met een
overvloed aan koren, olie en wijn, vers 24.
Wanneer de volkeren tegen Sion (in het Westen) zullen opstaan, weten zij
niets af van het besluit van Jahweh, dat Hij hen heeft verzameld als garven
op de dorsvloer, Micha 4:12-13.
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Het paleis voor de komende Messias net buiten
Putrajaya

 Ordo Ab Chao, 33e
hooggraad

Zonnetempel in Putrajaya

Het zgn. magische vierkant
van de zon, links en rechts
opgeteld geeft altijd 111, en
in totaal 666.

8-hoek van Isthar
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Menorah in gebruik bij de Illuminati

Wij verwachten naar Zijn belofte, zegt Petrus 2Petrus 3:13),  nieuwe
hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
  
In die tijd zal er vrede zijn, zelfs in de dierenwereld, Jesaja 65:25  De wolf
en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund,
en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch
verderven op Mijn gansen heiligen berg, zegt de HEERE.  


