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Was Juni 2005 cruciale datum?
Volgens diverse bronnen van deskundigen zou de nucleaire crisis met
betrekking tot Iran en Noord Korea in juni aanstaande haar hoogtepunt of
ontknoping bereiken. De maand juni is voorbij, en de sfeer is uiterst
broeiend. De Londen-aanslagen van 7-7-2005 eisten hun tol.
Nieuwsmedia .o.a. Scott Ritter, wisten te melden via het Pentagon dat Bush
in juni de aanval zou beginnen op Iran, Noord Korea, en waarschijnlijk ook
op Syrië en andere landen die tot de “as van het kwaad” zouden behoren.
Latste berichten geven aan dat die datum verschoven is naar augustus. Er
vinden besprekingen plaats in Noord Korea, en 4 augustus zal de nieuwe
president van Iran worden geïnstalleerd. Daarna wil vice-president Cheney
de aanval op Iran uitvoeren. Bush wil de nucleaire programma’s van Iran
en Noord Korea ernstig verstoren, dan wel mogelijk vernietigen. Eén juni
liep het EU-ultimatum af. Juni is voorbij, maar de dreigingen zijn des te
levendiger, zie David Icke website laatste nieuws.
De zionistische staat Israël zag de maand juni 2005 ook als dé beslissende
maand om stappen te ondernemen, om tot actie over te gaan, waarvoor de

Irans nucleaire installaties

USA wordt ingezet om die klus te
klaren. Sommige bronnen weten te zeggen dat
Iran en Noord Korea reeds atoombommen
zouden bezitten.
Iran schijnt in het geheel niet bang te zijn voor
een eventuele aanval van Amerika en de staat
Israël. Amerika gaf de EU tot juni de tijd om zich
over Iran uit te spreken. De EU gelooft namelijk
het IAEA (mr. Al-Baradai) dat Iran geen nucleair
wapenprogramma heeft, zo goed als ook Irak
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géén massa-vernietigingswapens bezat. Amerika hield vol dat Irak deze
wapens wél bezat en dat was de aanleiding om de oorlog tegen Irak te
beginnen. Er zijn in Irak na langdurig onderzoek géén massavernietigingswapens gevonden, dus had een oorlog tegen Irak niet nodig
geweest.
Noord Korea heeft zelf bekend
gemaakt dat het wél nucleaire
wapens heeft, en is van plan in
juni 2005 een test uit te voeren.
De VN is op 2 mei 2005 in New
York een conferentie begonnen
over wereldwijde nucleaire
zaken, om mogelijk te werken
aan een atoomvrije wereld.
Delegaties van 190 landen nemen
Noord Koreaanse regeringsbeambten
er aan deel.
Iran en Noord Korea doen heel arrogant. Zij weten dat Amerika geen échte
oorlog tegen hen kan uitvechten, vanwege het gebrek aan mankracht of
grondtroepen. Iran heeft van Rusland modern wapentuig ontvangen, o.a.
anti-aircraft en anti-missile systemen.
Ook Syrië en andere landen zijn zwaar bewapend door de Russen. Rusland,
China, Brazilië, Venezuela, Cuba, Iran en Syrië (mogelijk ook India)
vormen sinds kort een bondgenootschap dat sterker is dan de USA en
Israël, waar zij voldoende wapens hebben om de
USA en Israël te overwinnen. Putin heeft ook de
Palestijnen helicopters en 50 bewapende
De suburn 12 raket
voertuigen toegezegd.
Putin heeft zijn bondgenoten bevoorraad met
ultramoderne wapens, dat het alleen een volslagen
idioot zal zijn die één van deze bondgenootlanden zal durven aanvallen. Zal Bush zich deze
De sunburn 13 raket
idioot tonen te zijn? Bush is beslist niet de
machtigste man ter wereld, zoals velen denken in het Westen. Men moet
eveneens niet de Westerse propaganda geloven dat Russische wapens
inferieur zouden zijn aan de Amerikaanse. Die tijd is geweest. De
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Russische Kornet laser-antitank raket bezorgt de
Amerikanen nachtmerries. De Sunburn en Onyx
raketten van Rusland missen bijna nooit hun
doel.
De Mossad bereidt volgens welingelichte
bronnen een nucleaire ontploffing voor in het
De Kornet
Westen, waarvan men Iran de schuld zal geven.
Onder deze valse vlag is men bezig om de
Amerikanen bang te maken en in een oorlog te
slepen, zoals ook destijds Pearl Harbor en andere
voorvallen opzettelijk werden uitgevoerd. ViceDe brahmos raket van India
president Cheney en anderen beweren dat zij
zeker weten dat er nieuwe terroristische
aanvallen komen, die nog erger zullen zijn dan
9/11 WTC-Pentagon.
Hoe komen zij aan deze informatie, of werken
ze zelf deze plannen in het geheim uit?
www.texemarrs.com
www.thetruthseeker.co.uk/columnist.asp?ID=3
De Franse Exocet
Volgens bovenstaande bronnen, als Texe Marrs en Joe Vialls, vormen de
zionisten een symbolische slang rondom deze aarde, waardoor zij meer dan
100 miljoen onschuldige mensen de dood in jaagden. Het zouden de
illuminati-vrijmetselaar-zionistische joden zijn, met hun alziende Horusslangen ogen, die in de USA, in Israël en in Europa hun hoofdzetels
hebben. Zij zien vooral christenen als vee dat rijp
is voor de slachtbank, als
goyim en slaven. Zij
hebben een zee van bloed
laten vloeien, en zullen
ermee doorgaan, zie
Openbaring 18:23-24,
Mattheus 23:27-39.
Volgens Newswatch magazine van David Smith zijn er al verschillende
concentratiekampen in de USA gereed om christenen daarin te herscholen,
of af te maken. Dat zal geschieden nadat er een nationale noodtoestand is
afgekondigd door de regering.
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David Smith went to investigate the rumor that German troops are supposedly stationed at
Holloman Air Force Base in Alamagordo, New Mexico. When he arrived, he met a
German Soldier (pic above) who volunteered to be interviewed. He cheerfully answered
all David's questions until David asked him straight out, "Are you being trained to occupy
America's streets when Martial Law is declared?" Immediately afterward, the soldier
raised his hands up, turned away, and left without speaking another word. Did David ask
the right question?

Russische voertuigen in Texas
bijna geheel met hout betimmerd,
en waarom?

Noord Koreaanse
raket 8-2004

Nabij Allis Airfirce base in de USA

De Kornet lasergestuurde antitankraket
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het zal niet gelukken, want het zal nog een einde hebben ter bestemder tijd.

Aurora-HAARP Tesla wapens

Zie voor meer
informatie onderstaande websites:
http://www.vialls.com/myahudi/sunburn.html
http://www.vialls.com/myahudi/sunburn2.html
http://vialls.net/cowards/byebye2.html
http://www.vialls.com/myahudi/greatsatan.html
http://www.vialls.com/iraq/carrierstrike.html
http://www.thehandstand.org/archive/may2005/articles/911.htm
http://www.progressiveconvergence.com/nuclearfalseflagmail.htm

Op de achtergrond zien we twee leeuwen
tegenover elkaar staan
De schoortsteen of schouw heeft de vorm van
een Isthar-altaar

http://www.bilderberg.org/
Zie op deze website wat de
“Hogepriesters van de
Globalisatie” bij elkaar deden in
München mei 2005!
Onze
Koningin was er, en van Aartsen,
en Docters van Leeuwen, prof.
Halberstadt, en nog twee
Nederlanders.
http://www.bilderberg.org/2005.ht
m#2005
http://www.fosar-bludorf.com/bild
erberger/Liste.htm

Wees er op voorbereid dat de komende wereldbrand zéér nabij schijnt te
zijn. De oude wereld (aarde) is eenmaal tijdens Noach door het water
vergaan, maar nu zal de wereld door vuur worden gereinigd en gelouterd.
Er komt een vernieuwde aarde.
Zie 2 Petrus 3:10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht,
in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen
branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen
verbranden.
2 Petrus 3:12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in
welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen
brandende zullen versmelten.

Wanneer wij de foto’s bezien van Bush en
Putin in Rusland 9-5-2005 dan zou
onderstaande tekst erop kunnen wijzen dat er
iets broeit:

Een demonstratie van orthodoxe joden wordt de
kop ingedrukt. Wat staat er te wachten bij de
ontruiming van de Westbank en Gaza midden
augustus 2005?

Iran

hervat

nucleair

programma (nieuwsbericht: 12-5-2005)

Daniël 11:27 En het hart van beide deze
koningen zal wezen om kwaad te doen, en
aan een tafel zullen zij leugen spreken; en Het hotel waar de Bilderbergers
vergaderden van 5-8 mei 2005

Iran heeft de middelen om binnen enkele maanden een kernbom te
fabriceren. Toch zijn hoge diplomaten van het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en Duitsland bereid om besprekingen met Iran over diens
nucleair programma te hervatten, zo meldt de Washington Post. De
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onderhandelingen liepen vorige
maand vast, nadat de regering
in Teheran had gezegd weer te
beginnen met het verrijken van
uranium. Iran ondermijnt
hiermee de gemaakte afspraken
met de internationale
atoomwaakhond IAEA en de
Europese Unie.
--------------------------------------- Nucleaire faciliteit in Iran
---------------------------------------Door Steven de Jong, info@politiek-actie.net - 31 juli 2004
-------------------------------------------------------------------------------Verrijkt uranium kan gebruikt worden als brandstof voor kerncentrales of
kernwapens. Om dat laatste te voorkomen maakt de internationale
atoomwaakhond (IAEA) afspraken met landen die uranium verrijken. Deze
afspraken houden onder meer in dat landen akkoord moeten gaan met
onverwachte inspecties van de IAEA. In oktober had Iran nog beloofd alle
nucleaire activiteiten op te schorten en inspecties toe te staan. In juni kreeg
het land een berisping van de EU voor het niet volledig samenwerken met
de Weense atoomorganisatie.

dit de juiste keuze is om ons doel te bereiken", zo meldt een zegsman aan
persbureau Reuters.

Iran verwerpt de beweringen dat haar kernprogramma gebruikt zou
worden om wapens te maken en zegt dat het alleen is bedoeld voor het
genereren van elektriciteit. Ondanks de conclusies van diverse rapporten,
waarin beweert wordt dat
Iran enkele maanden
verwijderd is van een
kernbom, willen de
diplomaten doorgaan met
onderhandelingen. "We zijn er
nog steeds van overtuigd dat

De motor van het vliegtuig die op de straten van New York terecht kwam is
in ieder geval van een 737!

De Iraanse Shahab-3-raket kan met gemak Israël
bereiken

Iran begeeft zich internationaal op glad ijs. De 9/11-Commission, de
instantie die de toedracht van de aanslagen op het World Trade Center en
het Pentagon onderzocht, beweert in haar onlangs gepubliceerd rapport
dat Iran terroristen aan 'schone reisdocumenten' hielp en nauwe banden
onderhield met Osama bin Laden’s terreurnetwerk al-Qaeda.
Tony Blair premier van Engeland, zegt een actie van de VN tegen Iran te
zullen steunen, zie
http://www.voanews.com/english/2005-05-12-voa23.cfm
Op 10 mei 2005 werd Amerika een POLITIE STAAT, zie
http://www.rense.com/general65/realid.htm
De Amerikaanse regering heeft gelogen inzake de 911 WTC-crash, die niet
door een Boeing 767, maar door een 737 plaatshad, zie
http://www.rense.com/general65/911h.htm
http://www.americanfreepress.net/html/one-time_gop_insider.html
Vraag staat open wáár dan de bewuste 767 is gebleven met passagiers?

Onderkant 737
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Zacharia 2:5 En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige
muur rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.
Psalmen 91:1 ¶ Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal
vernachten in de schaduw des Almachtigen.
Psalmen 119:114 ¶ Gij zijt mijn Schuilplaats en mijn Schild; op Uw Woord
heb ik gehoopt.
Jesaja 32:2 En die man zal zijn als een verberging tegen den wind, en
een schuilplaats tegen den vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de
schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land.
http://www.prahlad.org/pub/bearden/scalar_wars.htm

Motor van 737 op straat in New York

Lees op onderstaande sites meer over moderne scalar wapens:
http://www.prahlad.org/pub/bearden/scalar_wars.htm
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi?read=19259
http://portland.indymedia.org/en/2004/07/291958.shtml
Scalar wapens en aardbevingen in Iran, etc., zie bovenstaande site.

Israël in het nieuws
De archeoloog professor dr. Vendyl Jones (70 jaar), voormalig baptist,
maar nu bekeert tot het moderne Noachitische Judaïsme, beweert dat hij de
Ark van het verbond heeft gevonden. Tijdens het vasten a.s. 14 augustus
2005 van Tisba B’Av wil hij de Ark te voorschijn halen en verplaatsen. De
Ark zit volgens hem verborgen in een tunnel ergens bij Jeruzalem. Volgens
David Bay van Cutting Edge 21-52 0 05 wille n d e Il l u mi n a t i vrijmetselaren de Tempel van Salomo
herbouwen, om daarin weer de Ark te
plaatsen. Tijdens al de jaren van het
onderzoek naar de Ark heeft Jones
nauw contact gehad met diverse
vooraanstaande rabbijnen en
kabbalisten. Volgens een vermaarde
rabbi zou het in mei 2005 de tijd zijn
om voorbereidingen te treffen de Ark
Zo ziet de Ark er volgens Jones uit
te voorschijn te halen. De dag van 14
augustus is de herdenkingsdag aan de verwoesting van de eerste en tweede
tempel. De vondst en verschijning van de Ark zal velen in en buiten Israël
in vuur en vlam zetten, waarmee de verwachting van de komst van de
Messias zal worden aangewakkerd. Sharon heeft de ontruiming van de
bezette gebieden uitgesteld tot na 14 augustus, dus de 15e! Daarna is de
ontruiming definitief.
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In Israël houdt men rekening met fel
verzet tegen de vo o r g e n o men
ontruimingen. Enkele afbeeldingen van
het verzet van ultra orthodoxe joden kunt
u hieronder zien, genomen in april 2005,
waar de politie een synagoge openbrak
en daar de dienst wreed verstoorde, zie
Naturei Karta website.

Jones voorziet dat de verschijning van de Ark op 14 augustus 2005 het
Joodse volk in extase zal brengen. Laten wij echter alert zijn, want het
Sanhedrin bestond voornamelijk uit Sadduceeën, dat wil zeggen
Edomieten. Zij hebben hun Hoge Gerechtshof reeds in Jeruzalem gebouwd,
waarin veel vrijmetselaars symboliek is verwerkt. Zie onze brochure 301.
Zij zullen op grote schaal afgoderij gaan plegen met de Ark en andere
“heilige tempel gereedschappen”. De tijd is dan ook zeer nabij dat de
vrijmetselaars-illuminati antichrist zal verschijnen, als het een grote chaos
op aarde zal zijn.

Ontruiming van de Gaza-strook van
juli naar midden augustus 2005
verplaatst, onomkeerbaar.

Het was Jones die voorspelde dat er in
1967 een zesdaagse oorlog zou komen,
als herhaling van Kades Barnea, waar de
Israëlieten in de woestijn 38 jaar vertoefden. Ná 1967 zouden er nog 38
jaren volgen, dat is 1967 + 38 = 2005, en wel op 7 juni, de Jeruzalem-dag,
wat een keerpunt zal vormen in de geschiedenis van de moderne staat
Israël. Volgens Jones zal de regering Sharon worden opgedoekt en zal het
Sanhedrin in ere worden hersteld, dat is de Joodse Hoge Raad van 71
rechters. Op 13 oktober 2004 zou het Sanhedrin zijn geïnstalleerd.
Hoge Gerechtshof Jeruzalem geschenk van Rothschild

Het Sanhedrin vergaderde in een halve
cirkel

Synagoge-dienst verstoord met knuppels

Leden van het Sanhedrin
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The New Jeruzalem Covenant Project
Dit project beoogt de uitroeiing van alle orthodoxe joden. Amerika heeft in
het midden van Israël een zeer grote militaire basis gebouwd van pre-fab
materialen, om vlug klaar te zijn. De vlag van de USA wappert er, en de
project manager is Jerry Ray. Volgens sommige waarnemers kan het ook
best een groot concentratiekamp zijn. Het ligt aan Route 443 van Rosh
Haayin, tien minuten van de Ben-Goerion luchthaven. Defensie-experts in
Israël verwachten in 2006 een zeer grote oorlog, omdat de kabbalistische
priesters alsdan hun Messias verwachten. De veiligheidsmuur moet uiterlijk
in december 2005 klaar zijn. Dan kan het “feest” beginnen.

Implantatie van de chip is niet veraf meer. In
de hand of in het voorhoofd.
Openbaring 14:9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een
grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het
merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,
Nieuwsbericht 24-05-05
Syrië verbreekt militaire banden met VS. Volgens de Syrische ambassadeur
Imad Moustapha heeft de Amerikaanse regering besloten “de situatie met
Syrië te laten escaleren”.
In een lange toespraak onder de titel “The Coming Pax Americana” heeft
de oud-Mossad chef Efraim Halevy gezegd dat de VS niet alleen Iran, maar
ook Syrië en Saudi Arabië aangevallen moeten worden, onder het mom
daar de democratie te brengen.
Londen
De bommen gingen precies om 11 minuten vóór 9 uur af, volgens de BBC.
De aanslagen in New York/Washington waren op
9/11 2001. 7 juli in de 7e maand, 2005 de som is 7,
dus 777. De autoriteiten gaven direct Al-Qaida de
schuld. Dat is gemakkelijk gedaan, dan heb je in ieder
geval een dader. In Londen en andere steden in
Engeland hangen bij elkaar 4,2 miljoen videocamera’s om de bevolking te controleren. Elke Brit in
een stad wordt per dag ongeveer 300 keer gespot door
een camera. Over vrijheid gesproken!
Of via http://www.daanspeak.com/LondonAttack01.html

Nieuwe basis VS
As we promised in the current newsletter (July 9, 2005), we have posted an indepth article
on the London bomb blasts. This article is entitled:
"LONDON TERROR ATTACKS CARRIES STRONGEST 'OCCULT SIGNATURE'
IMAGINABLE -- FROM NUMERICS TO LOCATIONS STRUCK - FELLOW
OCCULTISTS WILL KNOW THAT THE 'PLAN OF THE BROTHERHOOD' IS ON
TRACK
The subtitle: "Date of July 7, 2005, forms a "777", THE most powerful number to the
following powerful occult groups: Black Magick system of Witchcraft developed by
Aleister Crowley; and to the Kabbalah; and to the Illuminati. Areas in which bombs went
off also are well known as the Black Magick areas of London. This terrorist attack carries
a much stronger "occult signature" than did the attacks of 9/11."
You will be very surprised to learn of the detailed symbolism under girding these attacks,
and to learn of the surprising Secret Society bearing "777" in their title! There was much,
much more behind these attacks than was first apparent.

http://cuttingedge.org/news/n2054.cfm
Een overlevende uit de tram die in Londen werd geraakt heeft gezegd dat er
geen sprake kan zijn van rugtas-bommen, maar dat hij een gat in de vloer
van de tram heeft gezien, dus hebben de bommen onder de trein gezeten,
net als in Madrid. Dit moet het werk van de Mossad en Britse geheime
dienst zijn geweest, en niet van onschuldige Oosterlingen die toevallig in
die tram of bussen zaten.
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De chemtrails zijn heel actief, om ons te vergiftigen met barium.

'"
The policeman said 'mind that hole, that's where the
bomb was'. The metal was pushed upwards as if the bomb was underneath the
train. They seem to think the bomb was left in a bag, but I don't remember
anybody being where the bomb was, or any bag," he said.'

President Bush
Op 30 augustus 2004 hield Bush in New York een redevoering. De
toehoorders stonden rond de president op een rood tapijt die op een podium
stond, dat in een c-vorm was gemaakt, van concentrische ringen. Een lange
blauwe vloer was als een brug gemaakt waarover de president liep naar zijn
spreekgestoelte. In het midden daarvan was het Amerikaanse grootzegel
afgebeeld. De president gaf te kennen in zijn rede dat hij
stond op het “zegel van Atlantis”, dat gecombineerd was
met een oud christelijk symbool voor de Messias. Bush
stond daar als de “Lord of the Rings”, zoals oude
koningen van Perzië en Babylon zichzelf noemden.
U ziet het, de Illuminati komen openlijk voor hun zaak
uit.

Cutting Edge news 30-7-2005:
Wanneer moslim terroristen de Russische vermiste nucleaire
kofferbommen zouden bezitten en deze tot ontploffing zouden brengen,
heeft het Amerikaanse congreslid Tom Crantedo voorgesteld om b.v.
Mecca te bombarderen. Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten en
militairen waren destijds op 9/11-2001 en 7/7-2005 gelijktijdig met de
aanvallen/ontploffingen bezig met een oefening. In de maand augustus
2005 is er wéér een grote oefening gepland door de Amerikanen in verband
met nucleaire ontploffingen op de 33e breedtegraad. Zal het nucleaireterroriten scenario dan tegelijkertijd werkelijkheid worden? Hebben de
Mossad en CIA hun lesje goed ingestudeerd?
Rabbijn Yossef Dayan heeft Sharon onder de kabbalistische vloek gebracht
vanwege zijn ontruimingstactiek. Die vloek heet “pulsa dinura”, en heeft
haar wortels in de kabbala. Ook Rabin was destijds onder zo’n vloek
geplaatst en werd enkele dagen daarna doodgeschoten.
Hebben wij niets beters te melden dan allerlei dreigingen en negatief
nieuws? Jawel, dat lezen wij o.a. in Psalm 110 over de eindtijd:
1 ¶ Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan
Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer
voeten.
2 De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in
het midden Uwer vijanden.
3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad;
uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in
eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
5 ¶ De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns
toorns.
6 Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken;
Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land.
7 Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog
heffen.

De tijd van herstel en wederoprichting aller dingen is nabij.

