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Herkomst van de Britten
Prof. Waddell zegt dat het oude heersende ras van Klein-Azië en
Syrië/Phoenicië sedert oude tijden het machtige, hoogbeschaafde oude volk
was, algemeen bekend als Hittieten, wat zichzelf Khatti of Catti noemde,
de naam waarmee oude Britse koningen zichzelf en hun ras betitelden en
die zij op hun Britse munten stempelden.
Engeland heette vroeger Albion, bewoond door reuzen. Waren dat de
"Nephilim", gevallen engelen, en vandaar Engel-land? Heeft Albion te
maken met albino’s?
Brutus noemde Albion naar zijn naam Brit-ain
en noemde zijn metgezellen Brit-ons, en hun
taal Brit-ish. De Khatti, Hittieten en Phoeniciërs
noemden zichzelf bij de oude vorm van Barat,
n.l. Brit.
Dit ras der Barats is dikwijls voorgesteld als een
vrouw, heersend over de zeeën, genaamd Baratana, Brittania, zie op het Engelse Pound. (de
hoer uit Openb.17:1, 7e imperium). Naast haar
rust het symbool van de Zon der Gerechtigheid,
een zonnecirkel met de kruizen van St.George
en St.Andries. Dit zonnekruis was voor de god
van het Zonnevuur, Bil of Bel. Belial = nietsnut. Bel is meestal de god
Marduk, Jes.46:1, Jer.50:2, Jer.51:44.
De Britse vlag, de Union Jack (verenigde Jakob!!, ja, ja) heeft deze twee
zonnekruisen in zich. Dit Britse ras heeft zich over de wereld uitgebreid,
"the commonwealth of nations".
Het oude imperiale Khatti-volk heerste ook in India en komt in de
literatuur aldaar o.a. voor als Maha-Barata, met Arische heersers en een
hoge Arische beschaving. Het zijn goede kolonisten, de Hittieten, een
Kaïn-volk. Zo is het heldendicht der Indiërs, de Maha-Barata, het epos der
grote Britten. Dit ras met hun "Bank of England" financierde de
wereldoorlogen en leende honderden miljoenen aan Rusland en andere
landen. Dit ras zorgde ervoor dat Palestina op 11 dec. 1917 in handen
kwam van zionisten, en voor de overdracht in 1948, zodat de zionistenstaat
kon worden opgericht.
Hoe is het mogelijk dat men dit ras heeft aangezien voor Efraim, ja, voor
een Israël-volk? Zij hebben steeds het échte Israël (Nederland-Z-Afrika,
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etc)) de zegen ontnomen. Nederlands had immers de huidige wereldtaal
kunnen/moeten zijn, en New York had New Amsterdam moeten heten.
Hoe is het mogelijk dat men het Britse vorstenhuis laat afstammen van
Koning David? Jeremia en Baruch namen de twee prinsessen mee, dochters
van een "kwade vijg" koning Zedekia die als straf kinderloos (zonder zoon)
gestorven is. Eén van deze dochters, Tara, Thamar Tephi, is gehuwd met
een prins uit het Britse vorstenhuis, en toen zou er een metamorfose
hebben plaatsgevonden, en zou de bloedlijn zich via de vrouw hebben
voortgezet. Ongelooflijk, maar men gelooft het!
Deze Britten financieren alles, niet om armer te worden, en zo leverde de
Tweede Wereldoorlog de rijke buit op van een Duits volk onder hun
controle. Zij hebben deze melkkoe met het Marshallplan-hormoon
ingespoten en dat levert samen met de Wiedergutmachung (reeds 70,7
miljard Mark) geld op om hun baby-staat Israël te onderhouden.
De Khazaren: is het nu Ezau, Kaïn of Juda?
Het is voorwaar een uiterst slimme zet geweest van het Ezau-volk om zich
als het Jakob-volk te vermommen teneinde de eerstgeboortezegen alsnog
terug te pakken uit Jacobs handen. Onder de naam "Jood" heeft Ezau het
Britse 7e Imperium gebouwd, met Londen als hoofdzetel, en een
vorstenhuis waarvan men zegt dat het van koning David zou afstammen,
doch dat in werkelijkheid
afstamt van de
Merovingers/Herodianen
en zelfs van Mohammed.
Ezau-Juda-Jood wil de
wereldoverheersing en is
in heftige strijd met
ándere mededingers. Niet
slechts Jakob, maar ook
Kaïn
eist de eerste
rechten voor zich op, n.l.
als Khazaar-jood, en
heeft als zodanig
helemaal niets met Semieten, Ezau noch Juda te maken.
De Brits-Israëlvisie is dan ook een doortrapte list van het Ezau-volk om het
échte Jakob/Israël van diens zegen te beroven. Kaïn en Ezau hebben één
gemeenschappelijk doel en gaan ogenschijnlijk samen, hoewel ze innerlijk
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tegen elkaar opstaan en elkaar het licht in de ogen niet gunnen. We zien de
Khazaren en Sefarden samenwerken, samen aan tafel zitten, maar toch zijn
ze sterk verdeeld. Beider doel is om het ware Israël in het Westen te
knechten. De geallieerden (dit zijn Kaïn en Ezau samen) hebben Duitsland
gedeeld, en Nederland van België afgesplitst volgens het principe: verdeel
en heers. Er zullen in Engeland best Israëlieten zitten, maar Engeland is
Niet Israël in het Westen. De strijd tussen Ezau (in Engeland Rothschild)
en Kaïn (in de USA Rockefeller) is reeds lang gaande en zal resulteren in
elkaars vernietiging. Ezau beweert dat hij Efraim is, en als het hem beter te
pas komt beweert hij dat hij Juda is. Kaïn beweert dat hij Manasse is, en
tevens dat hij Jood is.

De Britten hebben de wereldmacht zélf veroverd met de Bijbelse profetie
in de hand. Zij doen zich voorkomen als "redders en bevrijders, n.l.
geallieerden", doch zijn slavendrijvers.
Groot-Brittannië is ook geen gemenebest van Israel-naties, daar de meeste
van de 61 naties gekleurd van ras zijn.
Gen.35:11 een natie en een groep naties.
Dit ziet op Nederland, een gemenebest van 7
provinciën (naties of gojim in het Hebreeuws).
In de Gouden Eeuw was het koloniale bezit van
Nederland groter dan dat van Engeland. Dat is
Nederland kwijtgeraakt (gelukkig?).

Ezau eist als Efraim het eerstgeboorterecht en zegt dat hij een volle
menigte van naties is, de koloniën met zeer vele zwarten en kleurlingen
(geen semieten dus) en dat hij de poorten zijner vijanden bezit (deze
ontvallen hem in deze eeuw merkwaardigerwijs, o.a. Gibraltar etc.).
Kaïn zegt Manasse te zijn en eist als de USA de wereldleiding, wil de
politieagent dezer aarde zijn, en eist via zionisme Palestina op als 51e staat,
en zegt dat hij het "uitverkoren volk van God" is.
Beiden spreken bedrog! Britain komt niet van het Hebreeuwse
berith/verbond, maar komt van Brutus de Trojaan omstreeks 1103 v.Chr.
Deze stichtte Nieuw Troje "Tri-novantum" of Londen (stad van Lud). En
zo noemt Part Olon, koning der Schotten zich Brit, Hittiet, Phoeniciër. Dit
volk zijn de Barats - Britons, met de zonnegod Bil of Bel, en het
zonnekruis, te zien in de Britse vlag, de
zgn. Union Jack.
Het is het aloude
Khatti-volk, de Hittieten, het heersende ras
in Phoenicië en Palestina toen Abraham
daar aankwam. En zo heersen zij nu
wederom in Palestina, maar meest in de
bestemde plaats voor Israël in de eindtijd
vóórdat Abrahams ware zaad zich daar
definitief vestigt.
Prof. Waddell heeft een boek geschreven:
Phoenician Origin of the Britons, Scots and
Anglo Saxons (lees CP vd Vecht: De Stenen Spreken p.270). Het zijn de
wezens van Phoenix. Kijk eens naar hun gezichten, reptiel achtig. Hoe
vindt U prins Charles, de toekomstige koning David?

De wortels van de Union Jack, de Britse Vlag
De Britse vlag wordt Union Jack (het verenigde
Jakob) genoemd, en heeft een 8-puntig kruis, en kleuren zoals deze in de
tabernakel van Mozes reeds voorkwamen.
De heraldiek om het "verenigde Jakob" te herkennen zou zijn:
de LEEUW ---- voor Juda
de EENHOORN/STIER ---- voor Efraim
de ADELAAR ---- voor Dan/Manasse
de FLEUR de LIS ---- voor Levi
De ontkomenen van Lemuria, Atlantis (Luciferianen en andere
afstammelingen van de "Goden") hebben door adoptie van attributen die
van het échte Israël zijn, zich in deze wereld gepresenteerd als zijnde het
"uitverkoren volk", het "verenigde Jakob", etc. Zo zouden de Lombards
afstammen van Levy, zegt men. De Lombards in Monaco waar ook Calvijn
familie van was en waar hij zich in een kasteel schuil hield. Hun symbool
is de Lely, fleur de lis, een bloem op basis van het getal 6. De lelie is
zes-bladig, en dit wijst heen naar Atlantische afkomst, waar de zespunt als
symbool gold der dualiteit.
De Waterlelie is op basis van vierbladen. Er is slechts één soort bij die op
basis van de vijf bladen bloeit, nl. de Gentiaan. (dit is een secundair Judakenmerk).
Uncle Sam is de zoon van John Bull. Bull = stier, en zou dus op Efraim
zien. Dit is bedrog, want het wijst naar Mithras.
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In het einde zullen Uncle Sam en John Bull weer samenkomen. De
displacement factor in de Grote Piramide (de topsteen kon deswege niet
geplaatst) ziet op het feit dat het voor de groei van John Bull, het Britse
Imperium, nodig was dat Uncle Sam tijdelijk een zelfstandig leven ging
leiden als USA, doordat de Puriteinse geest i n een
industrielichaam/materialisme overging.
(Pseudo) Jakob zal zich weer herenigen, en daar ziet de Union Jack op,
= E PLURIBUS UNUM der USA. Andrew
Carnegie onthulde deze vereniging reeds in 1893:
één wereld onder één stad: Londen.
Londen is de spil der aarde (nul-meridiaan loopt
over Londen/Greenwich. Betekent Greenwich
‘groene heks’?).
Bull is het symbool van Taurus, de stier Mithras,
die de Druïden vereerden als de equinox in de 1e
graad van Taurus stond. Het was de witte heilige
stier. Op 1 mei had men een festival, en de 1 meiviering is hierop gebaseerd.
Paulus verordende ene EU BUL US (Aristobulus)
als bisschop voor Engeland, Rom.16:10,
2Tim.4:21; heeft dit te maken met de valse inbreng
van de Atlantis-religie der Belialskinderen uit
John Bull (terrier)
Benjamin?
Het is de Mitrasdienst. EU is een afkorting en is
heeft dezelfde betekenis als Arestos. Ares = oorlogsgod. Aristocraat = lid
regerende klasse. Bull = Stier!!
EU (ropa) Bul (stier) US (amalek-america).
De Union Jack is de 8-punt van de godin Isthar.
Overal komen wij de achthoek en achthoekige altaren tegen in de
koningshuizen en in de R.K.kerk.
Ishtar is de Babylonische godin der wellust, had een schare "ingewijden" in
dienst der ontucht. Haar tempel E-Anua (huis des hemels) stond in Uruk,
(Sinear of Ur) Gen.10:10, en geldt als de oudste zetel der wetenschap.
Londen is modern Uruk en of Troje, het centrum der draken.
Isthar woonde met de maangod in Sin in Ur (Sinear). In Kanaän werd zij
als Astarte vereerd. Het is dezelfde grote hoer, vrouwe Brittania, het Britse
Imperium, wellustelingen en oorlogsvoerders aller tijden!
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De Britse Leeuw komt van Jes. 21:8, waar een
wachtwoord of kreet "ARYEH" (waarvan Ariërs
afkomt) staat voor leeuw.
In Jes.29 noemt men de stad van de grote
koning: ARIëL = Leeuw van God. Hiermee
willen de Arians tonen dat zij het volk van God
zijn, het leeuwenvolk. Dit is pure misleiding!
Het gaat om een draak.
De Union Jack: Richard de kruisvaarder
adopteerde van St.George het rode embleem
voor Engeland. Naar men zegt zou Jozef van
Arimathea, aan koning Arviragus een schild
hebben getoond met een heilig kruis erop, wat St.George zou hebben
overgenomen. St.George was afkomstig uit Cappadocië, landstreek in het
oosten van Klein Azië, en had een Palestijnse of Filistijnse moeder. Het
St.Andrewkruis zou zien op de zegening van Jakob over Manasse en
Efraim waarbij Jakob de handen kruiselings hield. U ziet, men heeft overal
een uitleg voor, om de verborgen betekenis te camoufleren.
George is een veel voorkomende naam onder de Grieken, en betekent
"landman". St.George onderging in 303 als christen de marteldood in
Palestina. Hij is de schutspatroon op oorlogspad, later de drakendoder,
doordat men het met de Perseus-mythe vermengde.
In feite is de Union Jack géén Israël-identiteitsteken, maar een symbool
v a n
I s t h a r ,
d e
oorlog-wellustgodin. Tammuz is
haar man, Venus haar ster.

Londen, New Troy en de ronde
tafel
De Atlanten, Hyksos, Chaldeeën,
Grieken,
Romeinen,
Britten - elite zijn en waren
fervente zonaanbidders, zoals
keizer Constantijn de Grote, die
de sabbat veranderde in de
zondag.
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De vele zonnecirkels in Engeland (net als bij de Azteken) komen van de
Atlantische/Lemurian religie.
Zie plaatje van zo'n zonnetempel:

Abury of Abiri betekent: Geweldigen/Machtshebbers.
Bij Abury loopt een weg van opgerichte stenen die de vorm heeft van een
slang, dat is de symbolische weg der zon door de Zodiac.
De kop van de slang is ovaal, het heiligdom van Hakpen Hill.
Hak = serpent en Pen = hoofd.
De Druïdenreligie is er één van
zonaanbidding!
Bij de zonnecirkels lagen ook
kunstmatig gemaakte heuvels. Bij
Abury werd de gorsedd opgericht,
de vergaderplaats voor de
regerende elite. In Jes.14:13 wordt
ook naar zo'n vergaderplaats, berg
der Godensamenkomst, verwezen.
Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat de Tudors, Stuarts en
Plantagenets deelnamen aan deze assemblies, zoals in Abury, Sillbury en
Stonehenge. In Windsor is de Ronde Tafelberg, waar traditioneel de grote
zetel van de monarch staat, en waar de Rode Kousenbanders worden
ingewijd, waarvan
ook koninginBeatrix
deel uitmaakt.
B e l t a n wa s e e n
voorjaarsfeest, dat
later door de
christenen een
paasfeest werd, met
v u r e n .
Bel-Belialskinderenfe
est. Van deze feesten
en vergaderingen
k o m e n
d e
parlementen. Londen
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is de moeder dezer hoererijen = parlementen!
De Ronde Tafel is specifiek voor de belangenbehartiging der Gorsedds, de
aristocraten. De meest historische Ronde Tafel-conferentie was die van
Cecil Rhodes, geheel in de lijn van King Arthur. De elite wordt opgeleid in
Cambridge, doch de koningen in Eaton college.
EA = soll-hill = zonneheuvel. Ton = heilige berg, omringd door een water.
Ea = eiland. Eaton Gorsedd = de heilige berg der superieuren, waar men de
1-meiviering houdt. Veel zonnecirkels zijn voorzien van de svastika. In het
Sanskriet is svasti "goed en zijn", symbool der zon.
Llyn, Llion = grote diepte, afgrond der wateren.
In een Keltisch verhaal over de zondvloed kwam uit Llyn het water naar
boven van de zondvloed (sluizen
der afgrond).
Llandin - Ilion - Londen, waar het
spreekwoord luidt:
Tra Mor, Tra Brython (zo lang er
water is, zullen er Britten
zijn).
Zij zijn afkomstig uit de afgrond
(het Beest komt ook uit de afgrond).
Op de Britse heraldiek is te zien hoe
de zeemonsters er uit zien, de draak
van Wales, die op een leeuw lijkt.
H e t z i j n P o s e i don- weze n s ,
phoenixwezens.
In Openb.21 staat dat er geen zee
meer zal zijn, wat noodlottig wordt
voor de Britten, dat houdt hun
ondergang in!!! Zullen zij weer levend begraven worden in de afgrond? Zal
Londen wegzakken in de bodemloze put?

New Troy was de heilige stad van dit superras (E. Gordon, Prehistoric
Londen p.90)
Y Lin Troya = Het ras van Troje.
De meest sprekende bevestiging dat Londen Troje was, komt van Edward
in het Latijn:
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Fundata olim et edificata ad instar magma Troje = de stad die naar
de gelijkenis van groot Troje werd gebouwd.
Malta zou door deze elite (door Brutus toen hij er langs voer) zijn
uitgekozen als het witte eiland, om de Maltezer Orde er te vestigen,
waarvan Beatrix erevrouwe is! Brittania komt van Brutus. Brut tan nia.
Tan = land.
Oud Troje gold voor Rome, en ook was er een Frans Troje. In het oude
Troje aan de Taag, wat door een aardbeving werd verwoest, zijn nog vele
overblijfselen van de zogenaamde Phoenician Masonry, of: Phoenicische
Vrijmetselarij. Uit hen komt de Pendragon, Hoofddraak = militaire
dictator! Een legende vermeldt dat Neptunus en Apollo voor de koning van
Troje verschenen (Laomedon) in de gedaante van mensen, met het verzoek
om een muur rond de stad te bouwen. Neptunus zond een zeemonster die
de inwoners van Ilium meepikte. Een orakel bracht uit dat de koning zijn
dochter Hesione naar het strand moest brengen om het zeemonster te
bevredigen. Hesione werd naar het strand gebracht onder bescherming van
Hercules, en Minerva hielp hen door een muur van aarde op te werpen,
waarachter Hercules kon uitrusten als het zeemonster hen lastig viel. Ook
Shakespeare wijst naar een zeemonster, en de Merovingers zouden uit zo'n
zeemonster zijn ontstaan. Hiervandaan zouden de vele labyrinten en
muurringen komen die in Engeland en Kreta nog te zien zijn.
Brutus heeft ook tegen reuzen gevochten. In Cornwall woonden veel
reuzen, de Poly-olbion. De Trojanen roeiden de reuzen uit, behalve hun
leider Goemagot (Gog Magog). Corineus bond de strijd aan tegen hem,
overwon hem en wierp hem in zee. De 2 giganten in de Guildhall te
Londen, genaamd Gog en Magog, zijn in feite Corineus en Goemagot.
Londen - Llandin = The Lake City, bij Penton.
Llandin is de Parlementsheuvel, de Areopagus van Engeland.
Wales heeft de Dragon van het grote Pen-dragon-ship, de zeegoden.
In Westminster stond de tempel van Apollo. Al de Goden uit de Griekse
mythologie komen uit Londen. Het is hetzelfde volk en ras dat uit Babylon
komt. Op de Gouden Koets van the Queen kunt U al deze Goden
bewonderen, en iedereen vindt ze prachtig.
BRITISH IMPERIUM -- NEW TROY = LONDEN
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Caer Troia, Troynovant of New Troy was de oude naam van Londen, door
Brutus de Trojaan gegeven in 1100 BC. Brutus was het kleinkind van
Aeneas, oprichter van New Troy.
Brutus is niet uit Griekenland/Turkey Troje gekomen naar Engeland, want
Troje lag in Engeland: zulks is een legende zonder grond, zegt E. Gordon
in "Prehistoric Londen".
De genealogie der Britse koningen gaat terug tot Beli de Grote (een groot
Belialsman dus = pseudo-Benjaminiet) en tot Aeneas en Dardanus.
Er zijn aan de Thames nog historische havens als Troy, Trinovantum en
New Troy. Bij de berg van Hissarlik heeft de Trojaanse oorlog plaatsgehad,
waar nu nog monumenten staan, dicht bij Llandin of Londen. De naam
Caer Troy was niet populair bij de Britse bevolking, en zodoende werd
Llandin de naam van het huidige Londen.
De oudste historie van het Britse ras gaat terug naar Centraal Azië, het
district tussen de Eufraat en Tigris. In dat land van de Chaldeeën ligt de
oorsprong van de eerste Britten (zie E. Gordon, Prehistoric Londen p.23).
De eerste Britten stammen dus uit Babylon en Assyrië!
Er zijn later ook Kelten, Kimbri en Welsh naar Engeland getrokken, doch
de heersende klasse bestond uit Chaldeeën, die in Engeland hun Nieuwe
Babylon bouwden en nu nog hun Grote Mysterie Babylon leiden, het Britse
Imperium, de commonwealth of nations.
Het is één en hetzelfde volk en één en dezelfde geest die naar de
wereldmacht streeft: Oud Babylon, Perzië, Griekenland en Rome .... en het
Britse Imperium. Het zijn steeds dezelfde lieden, de Chaldeeën,
Phoeniciërs, Atlanten ... van de gevallen Engelen (Engeland is hun land).
Het waren en zijn altijd bekwame oorlogsvoerders ter zee: Vrouwe
Brittania rules the seas.
Merkwaardig is het feit dat de oude bibliotheek van de Koningen van
Babylon en Ninevé ligt in het British Museum. Ook verschilt de oude
Accadische wet in bijna niets van de huidige Britse wet.
Op sculpturen uit Ninevé in het British Museum staan kleine harpen, van
Bard, identiek aan de Welsh harpen, waaruit men de Davidische afkomst
wil herleiden. Nee, de Britse en Ierse harpen komen van Babylon en
Ninevé. Dezelfde oorlogswagens als in Assyrië werden in Engeland
gebruikt! Het is één en hetzelfde volk!
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De Engelse taal is een samenraapsel van Fenicisch, Keltisch, Arabisch,
Hebreeuws en Perzisch, waarbij veel plaatsnamen uit het Sanskriet komen,
volgens D. Alford en M. Müller.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LHSSQN8
LQT4
De Druïden triniteit (3 lichtgevende toortsen) bestaat uit Beli, Taran en
Esu. Beli = Belialskinderen van pseudo Benjamin. Esu = Esau, Edomieten,
rood.
De Merovingers stammen eveneens af van dit New Troy/Londen. De
herkomst is als volgt:
Atlantiden -- Belialskinderen -- Trojaanse = Londense koningen -- Hektor - Antenor -- Marcomir -- Ratherius (bouwer van Rotterdam) -Merovingers -- graven van Holland, m.n. ene Diederik. Zij brachten de
Rode Leeuw naar Holland, dat is de Ezau-leeuw, van de Agag-koningslinie
van Amalek.
De Romeinse keizers stammen eveneens uit dit
New Troy = Londen: Keizer Constantijn de
Grote z'n moeder is Helena, Britse afstammeling
van Lucius, van Caradoc, van Brutus van Troje
(waarvan de naam Brit afkomt), van Aeneas
stichter van New Troy. Waarbij aangetekend
moet worden dat Aeneas uit ene Dardanus
voortkwam, waarvan men aanneemt dat dat
Darda-Zerah-Juda was, hetwelk onmogelijk is.
Aeneas leefde in de tijd van Abraham, en zijn
voorouder Dardanus leefde dus daarvoor, terwijl Darda uit Zerah-Juda pas
lang daarná werd geboren.
In New Troy ligt de sleutel, dit is Ilium. Illumi = verlichten. De Illuminati,
de Luciferianen, maar ook de Satanisten, strijden om de kroon!
Num.24:7 en Ex.14:14. De Agag-koningslijn van Amalek wil de hand op
de troon van IHVH, en dát is de Britse kroon, alsmede alle Europese
kronen. Haman was een Agagiet.
Steeds was de wereldlijke macht in hun handen, van alle wereldrijken die
geweest zijn. Het was immers één beeld van Nebucadnessar dat door één
steen werd vermaald. Het is één volk, hetzelfde geslacht dat de
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wereldregering wil, en heden uitmondt in het Britse Imperium, de Grote
Hoer, Mysterie Babylon.
Atlantiden
Zij komen van Atlantis, waar men zeldzame metalen bezat, o.a.
Orichalcum, dat de glans van vuur heeft. Hun hoofdstad was Poseidopolis,
vol monumenten. De stad had een perfect geometrische ringmuur uit 5
ringen bestaande. In het midden der stad lag het weelderige paleis en de
tempel.
Poseidon, god van Atlantis, reed op een wagen die door 6 gevleugelde
paarden werd getrokken en werd begeleid door 100 nereiden (engeltjes) die
op dolfijnen reden. De wereld werd verdeeld tussen Poseidon en zijn broers
Zeus en Hades. Poseidon had het eiland Atlantis gekregen, en bevolkt met
een "deugdzaam" ras, ingedeeld onder 10 koningen. Zij respecteerden de
wetten die van de zeegod afkwamen. De beschaving verviel door
overmatige weelde en hun hoogmoed om de hele wereld te overheersen.
Met hun grote vloot trokken zij naar de Middellandse Zee, en Athene als
stad van de gehelmde godin streed tegen deze machtige tegenstander.
Plotseling maakte een grote aardbeving een eind aan de strijd en zonk
Atlantis naar de afgrond. Schlieman heeft vierkante munten gevonden van
een onbekende legering. Op één der munten stond:
"afkomstig uit de tempel met de doorzichtige muren".
Op een bronzen vaas uit Troje stond:
"gift van Chronos, vorst van Atlantis".
Deze Atlantiden zouden vèrontwikkelde aandrijftechnieken hebben gehad,
o.a. kernaandrijving. De beschaving zou vernietigd zijn door 3 kernrampen,
waarvan de laatste overeen zou komen met de beschrijving van Plato.
Er waren echter overlevenden, en zij hebben nu hun einddoel in zicht: De
Nieuwe Wereld Orde onder Horus, het Alziend Oog, USA = Novo
Atlantis.. De ramp zou ook Kreta geraakt hebben, de ramp van Santorini.
Men heeft portretten gevonden van Atlantis en Kreta, waarop een volmaakt
ronde stad als metropool stond. De cirkel is het symbool van volmaaktheid.
En wanneer de Atlantiden via het Britse Imperium de gehele aarde
overheersen ----- is de cirkel rond.
Wij hebben nu hun afkomst gevonden en ontdekt, en voor ons is ook de
cirkel rond. Hun einde is nabij! Hun bedrog wordt openbaar, en door de
steen, het échte Israël, zullen álle wereldrijken, samengebundeld in het
huidige Britse Imperium, worden vernietigd!
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Volgens de ‘Chronicles of Eri’ vonden de voorouders van koning Ros van
Ierland, toen zij onderweg waren van Sidon naar Spanje, een steen in het
water, de Lia Fall, waarop alle Schotse koningen gekroond werden.
Fergus Mc Eric bracht de steen uit Ierland naar Schotland te Agyllshire in
503 AC, en via Scone kwam de steen in de Westminster door Edward I in
1296 AC.
Het Schotse ras van de hoofdvorst Ros zal over het land van Gog en Magog
regeren, dat is ... over Engeland, het land van de Enakim uit de voortijd.
Vandaar dat de ‘Coronation Stone’ ook wel de ‘Stone of Scone’ wordt
genoemd. De steen zou uit het stadje Old Scone zijn gekomen. Meest
waarschijnlijk komt de steen uit Scone zelf, want zij bestaat exact uit
dezelfde rode zandsteen als men in de heuvels van Pertshire aantreft.

Britse hoogmoed komt eens ten val
Het Britse ras bestaat uit twee soorten Kelten,
Beakers, Romeinen, Juten, Saksen, Angelen,
Noormannen, Franken, Normandiërs,
Hugenoten, Vlamen, Hollanders, Litouwers,
Letten, Oekraïeners, Polen, Sudeten-Duitsers,
en kleurlingen, etc.
De Engelsman zal dit tegen wil en dank moeten
beamen, maar in z'n hart leeft altijd de
gedachte dat het Britse ras een regelrechte vrucht is van een aparte
scheppingsdaad.
Het scheppingsverhaal van de Brit ziet er als volgt uit:
In den beginne schiep Elohim de wereld,
de Engelsen, de dieren des velds, en de buitenlanders, etc.
Toen maakten de buitenlanders chaos, en de Engelsen
schiepen via hun Brits Imperium weer orde.
Alleen Engeland als natie zou de kentekenen bezitten van een uitverkoren
volk der goden te zijn.
De Britse herkomst ligt echter grotendeels in Babylon!
Herodotus schreef over de ruiters op paarden met bolle petten (mitres) en
een meute honden in Babylon ..... precies dezelfde zoals men die ook nú
nog in Engeland kan bewonderen!
Babylon is de hoofdstad geweest van een land dat de Britten eens
bewoonden, wat uit een kindervers blijkt:
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How many miles to Babylon?
Three score miles and ten.
De rozen, lelies, adelaars, paarden, honden, petjes, wandelstokken,
viskaken, griffioenen ...... zijn allen van Babylonische oorsprong ......
evenals de voorliefde tot varkensvlees na griffioenen.
Er zijn ook heenwijzingen naar Egypte, en dat klopt. De heersende klasse
van Babylon is dezelfde als de Hyksos, afkomstig van Atlantis en Mu, van
de Nefilim.
Van Egypte heeft de Engelsman een voorliefde tot katten en luipaarden:
Felix Brittanica ... de melancholieke kat.
De Brit lijkt een gentleman, van buiten alles
prachtig, identiek aan Lucifer, de blinkende
morgenster, maar ..... van binnen zo gemeen als
een verscheurende wolf. De Britten hebben hun
gespleten karakter niet van een vreemde. In een
Russisch blad stond dat de Geallieerden de
Barbaren waren van de 20e eeuw. Hun hoogmoed
komt spoedig ten val. Hun geliefde stad ligt aan de
mond van de Hades (zie kaart van Homerus op
pag.@) en zal daar in tuimelen. Het gericht van de
énige God zal dit doen. De Hades is de onderwereld, de grote put, waar al
meerdere bok-naties vertoeven. Londen is de Moeder der Hoeren
(pharmaceut= gifmenger, en dit staat als Grieks woord in het boek
Openbaringen) en parlementen, de democratie. Democratie is 100 en de
helft 50 + 1 = 5 dat is dan de meerderheid.. Londen ligt op 51 graden 51
minuten en 51 seconden, de Merovingerpyramide basishoek, dus
democratisch gezien is de ligging van Londen bij uitstek gunstig.

De British Israël World Federation
Eén der grootste misleidingen van deze eeuw (de revanche van Ezau om
Jakob met gelijke munt terug te betalen) is te zien in hetgeen zich nú als
uitverkoren volk van God presenteert, en dan niet slechts dat beetje
"Joden", maar wat zich presenteert als zijnde Efraim en Manasse, Groot
Brittanië & USA. Ezau presenteert zich als Jakob en de halfblinde Izak
heeft de welvaartsspijze gaarne. De mensheid tippelt er argeloos in, en
zelfs vele echte Israëlieten geloven het en vereren het Paard van Troje.
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Wanneer wij echter de wáre identiteit navorsen, blijkt dat Engeland en
Amerika niet Efraim en Manasse kunnen zijn, hoewel er natuurlijk wel
veel Israëlieten onder de bevolking zitten.
Organisaties als British Israël World Federation zijn dan ook armen en
voeten van de Grote Octopus: Kaïn/Ezau.
Momenteel zijn Groot-Brittannië en de USA nog gescheiden, maar de tijd
komt, volgens A. Carnegie, dat zoals de zon in het Westen ondergaat ... de
USA weer een lid van de British Commonwealth zal worden.
Volgens de Grote Piramide, zeggen de Illuminati, wordt deze vereniging
voorzegd en is deze op het USA Grootzegel afgebeeld, in de onafgebouwde
piramide en de nog gescheiden topsteen, vanwege de displacement factor
286,1022".
Volgens de British Israël World Federation symboliseert de Piramide de
displacement van de USA van het grote potentieel der British
Commonwealth in 1776, en de omvorming van de puriteinse geest in een
industriegeest, zijnde een wezenlijke stap in de vorming van een Novus
Ordo Seclorum, wat de economische kruisiging van het Christendom
insluit.
Het Britse ras wordt gezien als "bouwers" om de profetie die in de Grote
Piramide verborgen zit te laten uitkomen.
De zwevende topsteen symboliseert de terugkeer van het Licht (der USA
Illuminati) naar haar oorsprong van de afscheiding sinds 1776. Het Britse
ras zegt de opdracht te hebben de Grote Piramide te voltooien onder een
nieuw wereld economisch systeem, met Engeland als
centrum.
Eén wereldregering, één wereldmunt, één wereldreligie,
etc.
Het Britse "bouwende" ras der hooggraad-vrijmetselaars
verraadt haar afkomst van Kaïn als stedenbouwer en zijn
nazaten de ontwerpers van Babylon, culminerend in het
Grote Babylon.
Is de Stone of Destiny de Bethelsteen van Jakob?
De Jakobssteen is niet de Stone of Desteny in de Westminster Abdy te
Londen. In "The Journal of Hellenic Studies" verbindt J. Evans de "heilige
Steen" van Mycene in Kreta met die van Jakob die (zoals men beweert)die
in de kroningsstoel zit in Londen.
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Bethel brengt men in verbinding met Baetyl-os, de steen Kronos, de heilige
steen van de Cretan Zeus.
Kronis = Saturn, en zou volgens de Brits Israël Identitygroepen Israël-Juda
zijn. Grotere misleiding is moeilijk indenkbaar.
Sanchoniato, een zeer oud schrijver, zei: Kronos wordt door de Phoenicians
"Israël" genoemd, en de "ogen" van Kronos (= Heer der dobbelstenen)
worden door hen "Elohim" genoemd.
Hier zijn de Belialskinderen met hun bedrog optimaal!
Kronos is niet het échte Israël, maar de Atlanten! Deze nieuwe
"Israëlieten" besneden zichzelf, en doordat Kronos een zoon had die Jehud
heette, moest deze voor Juda doorgaan.
Baetylos, the stone swallowed by Kronos - the sacred stone of Zeus, is ten
onrechte door hen de Jakobssteen van Bethel genoemd.
Nu is die zgn. Bethelsteen door de Atlantici geheiligd voor de kroning van
al hun vorsten, in de naam van "Juda's scepter".
In de kronieken van Eri staat dat deze steen vanuit Palestina is verscheept
naar Ierland met Baruch en de koningsdochter, Lia
Fail, Tephi, en daarna naar Engeland, Schotland.
Jozef van Arimathea zou het christendom naar
Engeland hebben gebracht met Brân de gezegende,
een afstammeling van Brutus uit Troje (dus een
Belialsman/Atlant).
Brân is de vader van Caradoc, koning van Siluria.
Caradoc had zijn residentie in het Palatium
Brittanicum, wat de eerste christenkerk werd te
Rome (de christenkerk te Rome werd dus door een
Belialsmens-Atlant gesticht, waaruit de R.K. Kerk is
ontstaan). Brân was de zoon van Llyr en Penardins,
dochter van Beli, zoon van Mynogan (Anna) en Beli = Belialskind. Anna
was de dochter van de Romeinse heerser, nicht van de maagd Maria.
Prof. Rhys zegt dat Beli uit Amalek stamde!
Van Amalek lezen wij dat het er om te doen was de hand op de troon van
IHVH te leggen.
Dat dit Amalek gelukt is door de eeuwen heen, en dat de huidige Britse en
Nederlandse troon, alsmede de Europese tronen door Amalek worden
bezet, zal velen moeilijk vallen, doch de feiten bewijzen het!
Keizer Coonstantijn de Grote z'n moeder Helena kwam van het Britse
Vorstenhuis, was een Helleen-Griek = Atlantici.
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De Tudors van het Britse vorstenhuis stammen van deze
Anna = Belialskinderen-phoenixwezens. Ook de kleinzoon van Jozef van
Arimathea heette Heli of Beli en zou de opvolger van de Priesterstam zijn,
Levy. De nieuwe Messias zal immers een Priester-Koning zijn, dus moeten
de Atlantiden er een mouw aan knopen! Heli zou volgens Andersons kaart
de vader zijn van de maagd Maria, de oudere broer van Jozef van
Arimathea, vanwaar, door een huwelijk tussen de koningslijn en priesterlijn
via Josedech, de vader van Jozua de Hogepriester, de lijn naar Aäron is
gemaakt.
Dit klopt niet, doordat Heli identiek is aan Beli, een Belialskind, wat niet
de vader van Maria was / geweest kan zijn. Hoe dit precies zit wordt nog
nader uitgezocht.
In prof. H. Skinners "Story of the Britons" staat over Keizer Constantijn:
Helena was een schone vrouw uit Troje (waar ook de Merovingers vandaan
kwamen), en was dochter van Coel of Coël. Constantinus trouwde met
Helena en woonde met haar 11 jaar in York, en hun zoon noemden zij
Constantijn, die zogenaamd Christen werd, doch een fervent zon-aanbidder
bleef, een Atlant in hart en nieren.
Saxons, Noormannen en Hannovers komen allen van Odin -- koning
Asgard, Scandinavië. Odin = Aud'n of Audin, en betekent Lord, Heer,
Bodo, die de voorvader is van veel vorstenhuizen in Europa, o.a. Engeland,
Duitsland, Denemarken, Noorwegen,
Zweden, onder de naam Anglo Saxons,
alsof het de zonen van Izaäk zouden zijn. In
feite zijn het Anakim - Lumerians en
Atlantici.
Hun wapen was een Centaurus, half wit
paard met een halve man als boogschutter.
Ook de Goten waren verwant aan
Odin/Wodan. Zijn kleindochter heette Judit,
van Seaxnot, zoon van Odin.
Judit = dochter van Juda.
Sharon Turner zegt in "History of the Anglo Saxons" dat Odin afstamt van
Jupiter, zoon van Saturn of Krit = Kronos, een Griek en Levantine (van
Leviatan) Leviathan.
In de Bibliotheek van Windsor Castle is de stamboom van Brutus: Saturnus
-- Jupiter -- Dardanus -- Erichtonius -- Tros -- Ilus -- Laomedan -- Priam.
Jupiter was koning der goden. Van Dardanus zouden de Merovingers
afstammen.
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Ook de Guelphs - Welfs (wolven) stammen van Odin en komen uit Troje,
en willen in Benjamin hun afstamming zien, een wolf.
De zogenaamde Jakobssteen is die van Kronos.
Op die steen zijn nagenoeg alle Britse vorsten gekroond en vanuit een kelk
met olie gezalfd met een lepel (niet met een hoorn zoals David), en die
kelk heeft de vorm van een Phoenix, the Ampulla. Men denkt dat de steen
weer naar Jeruzalem zal worden verscheept om aldaar de nieuwe Messias
in te zegenen en te kronen. Wie is deze Prins, Priester-Koning?
Het antwoord ligt in Rennes le Château bij de Priori de Sion, en mogelijk is
het prins Charles, of een Habsburger/Rothschild. Let op hun gezichten en
gelaatsuitdrukkingen!
Het Britse Imperium is een opslokken van de Heerschappij van de ware
God, en is van Lucifer, een samenzwering ter verkrijging van de
wereldheerschappij.
De Joodse staat is het Britse Imperium, voor de Nieuwe Wereldorde.

Het Thule/Vril-genootschap
Dit is de Loge van de Broeders van het Licht.
Satans huis is verdeeld, en daardoor zal het ook
kapotgaan. Nochtans zijn alle genootschappen en
Vrijmetselaarslogen etc., satanisch geïnspireerd,
alsook dit Thule-Vril-gesellschaft.
Vril is de kracht in een korenveld waardoor de
halmen groeien. Vril is de kracht in de plant, en is
dezelfde kracht die de mensen van de nieuwe
toekomst zullen bezitten "Het Komende Ras" .
Het geestelijke denken is van deze mensen hoger
ontwikkeld dan normaal. God haalt Zijn "zonen"
uit deze aarde, zie Rom.8. het "Zion-Zaad" en satan haalt de zijnen eruit,
het "Zizanion-zaad". Het lijkt op elkaar. Alleen in het einde is het
volkomen zichtbaar wie ... wie is, want in de aar van het zizanion zit geen
nieuwe vrucht, en deze aar blijft rechtop staan, terwijl het zion-zaad buigt
vanwege de vrucht.
Wij zien deze nabootsing van satan als symbool veelal uitgebeeld in de
korenaren rond wapenschilden.
De wijsheid uit het oude Babylon vluchtte naar Tibet, en van hieruit, uit dit
onherbergzame oord, haalde ene Zabatai Zwi haar weer op. Deze wijsheid
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was de wijsheid van de "Groten" , de reuzen uit de voortijd, uit Atlantis.
Door de oprichters van Thule en Golden Down werd deze wijsheid naar
Europa gebracht, en door de Founding Fathers naar Amerika. In 1887 werd
Golden Dawn opgericht door A. Crowley met 144 vrijmetselaars, en dit
bleek het VRIL-genootschap te zijn, hetwelk naar Berlijn is verhuisd, met
als doel om de heerschappij van God in het Westen omver te werpen.
Het hoofd van dit genootschap in Duitsland was Haushofer, generaal en
stimulator van Hitler. Hij heeft enige maanden vertoefd in de Tibet, in het
Lama-klooster bij Lhasa. Het Thule gesellschaft is het Atlantis
genootschap. De Swastika of hakenkruis was hun symbool, het zgn.
Kaïnsteken, hetwelk ook door de kabbalisten werd gebruikt.
In de Tibet ligt hét geheim der eeuwen. De bedevaartgangers onder de
Vrijmetselaars gaan daar naar toe om hun VRIL te versterken. In een
crypte te Lhasa liggen in 3 doodskisten van zwarte steen 3 lichamen
opgebaard. De kisten zijn van allerlei symbolen en lettertekens voorzien.
Dit zijn de Rephaïm en Enakskinderen uit Gen.6, wel 3 meter lang, en
mannen van 5 meter. Wat moest onze koninklijke familie een achttal jaren
geleden in Lhasa zoeken? Werden Willem-Alexander en Maxima daar
ingewijd?
Het Arische superbedrog-ras
Arische cosmogenesis: Arya = edele (in ‘t Sanskriet).
Volgens de Ariërs manifesteerde zich het Goddelijk wezen door 3 logoi:
Tiijd, Ruimte en Materie, wat door de Hindu sigils
als volgt werd afgebeeld:
De oude Arische religie is een sexreligie met
mystische kosmogonie, wat begint bij de
omgekeerde Ypsilon, yoni, vagina, zie hiernaast, en
via het hakenkruis eindigt in de cirkel met kruis.
Hoge Rooms Katholieke geestelijke dragen soms ok
een mantel met de Y erop.
De 3 logoi zag men als Wotan, Wili en We. Uit vallende en rijzende sigils
werd het hexagram en Malthezer kruis opgebouwd. De arische Runetekens, zie links bovenaan.
De ¥ is de mystieke verrijzenis van de Adelaar, wat een militant symbool
is der ariërs .
Ariër = oervuur/zon/adelaar. De rode adelaar is het arische symbool, die
door zelfverbranding uit eigen as herrijst.
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Gorsleben leidt het woord "ras" af van rata, wat wortel betekent, en zegt
dat God & Ras hetzelfde zijn. Hij claimt dat de ariërs de zonen van de zon
zijn, en God in hen woont.
Het is echter het oude volk van ATLANTIËRS & ARIËRS dat nu in Groot
Brittanië en de USA woont en de nieuwe wereldorde opbouwen, met hun
ADELAAR/EAGLE. Zij zien zich als de "waakhonden" van Elohim in
deze wereld.
De "HAGAL-rune" is voor hen meest heilig, een HEXAGRAM, als
hierboven, een X met streep erdoor. Zij gebruiken echter ook de LELIE,
PIRAMIDE en MAGIC SQUARES. De Kubus is hun CHRIST’AL
$/kristal. En daar hebben de christenen hun kruis vandaan, en Chi-rhoo
teken.
Ook het SS doodskopsymbool is een rune.
Uit: "The occult roots of nazism" van N.Goodrick-Clark.
Veel van het christendom is overgenomen van de Luciferreligies, en het
LUCI-LICHT STRAALT NOG FRIS IN DE CHRISTENWERELD, vooral
met KERSTFEEST en PASEN ... en, men voelt zich happy!!! Zelfs het
superbedrog van de ARYAN NATIONS, die voorwenden ISRAËLIETEN
te zijn. Waren de Ariërs dan Hebreeën???
De echte ariërs waren blanke volken die Perzië en Indië binnendrongen en
zichzelf die naam gaven om zich van de autochtone bevolking te
onderscheiden.
Later is door Franse en Duitse schrijvers de taalkundige term "ariër"
gebruikt om het NOORDSE Ras aan te duiden, hetwelk tot grote
verwarring leidde.
Wie die blanke volken geweest zijn, is niet met zekerheid te zeggen. Ten
onrechte is echter het NOORDSE Ras voor ARIËRS aangezien. Dit zal wel
de oude list van vermomming zijn, kruipen in andermans vel, en varen
onder een andere vlag.
Het NOORDSE Ras komt echter uit IJSLAND/THULE, en dit zijn
LuciferIANEN, en zijn in Duitsland gekomen als "Herrenvolk".
Dit zijn géén Israëlieten/Hebreeërs, Izaäkzonen! !
By Dave Hunt: Peace prosperity and the coming holocaust" zegt dat de
nieuwe wereldorde loopt via TIBET/INDIA en THULE, met een nieuwe
ARISCHE MESSIAS, zoals nazi-Hitler.
Hitler behoorde door zijn geloof tot de VRIL-society, waar men geloofde
dat alle Duitsers tot het Arische meesterras behoorden. Dit is leugen. De
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echte Ariërs stammen van de vroegere Hindus, die afstammen van de
inwoners van HYPERBOREA en ATLANTIS.
Sommige van deze superras-mensen leefden (en leven nu nog) in de
TIBET, in SHAMBALLAH en AGARTHIL.
Ook Benjamin Crem’s MAITREYA komt
daarvandaan.
In de Tibet liggen nog van deze supermensen
gebalsemd opgebaard.
De ingewijde Nazi’s hadden telepathische
contacten met de GROTE MEESTER, de
ONBEKENDE.
Hitler had een arische droom van puur arisch
bloed, waaruit blonde mensen met blauwe
ogen (net als de Israëlieten) zouden
voortkomen.
Aryanisme = Hindoeïsme, en is de algemene religie der antichrist, waar
men Jezus in een hindu-christ heeft veranderd.
De invasie/de horden komen vanuit het OOSTEN --- via ZEN,
Budistmunks, Yogis, Swamis, Gurus, etc. ... om de weg tot NEW AGE te
plaveien van de ARISCHE SUPERMENS.
NEW AGE is een geheim plan van HINDU & BUDHIST-leiders, de
VISHVA HINDU PARISHAD (in samenwerking met Henry Kissinger)
V.H.P.
New Age en Nazisme verwerpen de Bijbel, en het is een terugkeer
tot Hindu-budhist occultisme.
Onder de Hindus is géén symbool heiliger dan de SWASTIKA!!
Hun god is BRAHMAAN ! !
Het is de tweekoppige Adelaar/TWEESLACHTIG.
Zo goed als de joden zich voordoen als Israëlieten, doch het is een
synagoge des satans, Openb.3:9; evengelijk doen de Luciferianen zich voor
als ARIËRS, doch zij hebben die naam gestolen!!
Het is zo dom als een koe om als christenen de symboliek over te nemen
van de zich zo noemende Ariërs!!
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Tibet is het grootste hoogland van deze aarde, een ontoegankelijk oord van
bergen (symboliseert Gods ontoegankelijkheid), en ligt in het Oosten, de
zitplaats van de MEESTER. Alle Vrijmetselaarslogen zijn op het Oosten
gericht.
Alleen hoog ingewijden mogen naar de Tibet om een blik te werpen in de
crypte, alwaar de 3 met goud overgoten lichamen opgebaard te zien zijn.
Deze wezens zijn nakomelingen uit de verhouding of kruising van vrouwen
met engelen. Dit zijn de ATLANTEN, de reuzen uit de voortijd. Hier gaan
de vrijmetselaar-bedevaartgangers naar toe om de kracht te vernieuwen en
op te kunnen vliegen met vleugelen als der arenden, lees Ps.103 :5 en
Jes.40:31.
Voornamelijk de Edom-Amalek-lijn uit Amerika, maar ook de Chaldeeërs
uit de USA, afstammelingen van Kaïn
(Khazaren) zoeken hun nieuwe
krachten bij hun voorvaders te
hernieuwen.
Apollo, afstammelingen van de
Amelekieten en Horieten schijnen op
dit moment nog de meeste kracht
(VRIL) te hebben opgedaan.
De Khazaren en Apollo-nazaten
hebben geen menselijke ziel, dit
hebben de Edomieten nog wel.
De dochter van Babel is Ezau Ps.137,
en dat is SATAN (via Rothschild) en
door hen is Amerika en Babel in Europa gebouwd.
Apollo is echter losgelaten tijdens de 1e wereldoorlog (via Rockefeller) en
schijnt de overhand te krijgen, hoewel er nog veel satanisten in hun
vergadering zitten.
Het zijn de twee rivalen, die een onderlinge machtsstrijd ontketend hebben,
en waardoor satans verdeelde huis uiteindelijk zal instorten .
De wereldregering moest en zou in handen van satan komen, en dit
voorbereidende werk daartoe lag in de hand van Lucifer. Apollo
(verderver) infiltreerde en misleide satan-Lucifer, en dit gaat nog steeds
voort. De CFR en Bilderberger groep zijn nog in handen van Rothschild,
dus van Satan-Lucifer, maar ... Apollo-Rockefeller wordt steeds machtiger
en heeft een eigen Trilaterale Commissie opgericht.
Ook de Sovjet is door Lucifer gebouwd, maar is nu praktisch geheel in
handen van Putin, met als doel om Lucifer-Babylon te vernietigen.
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Satan wordt verslagen van binnenuit, uit eigen gelederen.
Babylon heeft nooit ware voortbestaanskracht gehad. Ongeveer 2500 jr
geleden werd Babylon door Cyrus vernietigd, en ontvluchtte de occulte
eredienst naar Tibet, vanwaar het door de Joodse Messias Zabatai Zwi is
teruggehaald. De Meesters uit de voortijd zullen eens weer opstaan vanuit
ATLANTIS, vanuit de THULE.
Hun kracht is het slangengif van de opgerichte Cobra, het hart van de
magische zwarte Romein nl. S S, van Slang en Sex.
Nederland schijnt een scharnier te zijn voor Babylon en Apollo, gelijk
satan best weet dat Nederland ISRAËL is en wij in de toekomst een grote
betekenis hebben, en in ons land waar de troon van God komt te staan, de
TROON van DAVID. Vanuit Nederland gingen de Pelgrimvaders immers
naar de USA, en de kleuren van onze vlag zien we in de USA terug. Op een
penning ter nagedachtenis aan de vrede van Nijmegen 1678 zien wij de
Ned. maagd met op haar pantser de Leeuw met 7 pijlen, als symbool van
Elohims ware Tempel, vrede sluiten met de onder-waterlelie, onder
toezicht van het Alziend oog van Nachash of RA, op het Altaar van
NEOMAGI, de WEDERGEBOREN demonen van ATLANTIS uit de
voortijd. Nederland heeft voor satan en Apollo gróte betekenis, en hij is er
voor als de "dood"!!! ONS VOLK IS ISRAËL, de zonen van de Levende
Elohim.
Hooggraad-leugens en Brits Israel-bedrog
De negatieve krachten van Kaïn-Ezau werken gaarne onder het positieve
mom van Izaäk-Jakob via o.a. mathematica, en de sleutel daartoe is het
getal 111.
Zie hoe de vrijmetselaar Gen. Allenby (C.P.v.d.Vecht, De stenen spreken,
p. 297) op 11-12-1917 aan het hoofd van het leger van het 7e Imperium
(het Britse) te voet de Jaffapoort van Jeruzalem binnentrok.
De vrijmetselaars zeggen dat hiermee de zgn "tijden der heidenen" vervuld
zijn 7x360 jr = 2520 jr vanaf 604 BC de 1e wegvoering van Juda.
De Britten willen zichzelf zien als het "stenen koninkrijk" zoals in Dan.11
staat. Zij maakten de planning voor de Wereldoorlogen. Het begin van
W.O.1 in 1914 tot de dag van de bevrijding van Jeruzalem geeft 8x153
dagen (= echt Bijbels getallen). De Jakobsvlag moet de Britse Edom-lading
dekken!! Zij spelen een perfect mathematisch spel. Men doet het
voorkomen alsof de Onzichtbare Hand van de Schepper op wonderlijke
wijze Zijn tijden in vervulling deed gaan..., doch men deed het ZELF!!!
Het is Kaïn-Ezau achter de schermen!!
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R. Naish schreef: "op 11-11 om 11 uur kon het geluid worden gehoord van
de vreugde der naties op deze aarde van het einde der 1e Wereldoorlog in
1918".
Exact aan het eind van de 11e maand nadat generaal Allenby op 11-121917 Jeruzalem had veroverd, en op de 11e dag van het verdrag met
Turkey ... 31-10-1918 ... eindigde W.O.1!! Met Jeruzalem 11-11-1917 ging
de weg open voor de komst van de grote Koning Jezus Christus (alias de
vrijmetselaars Messias) die in een grote Maconische Tempel zal zitten.
De KLOK, de KALENDER, het "Heilige LAND" en de Heilige STAD
werden allen (mis)gebruikt door Kaïn-Ezau op geraffineerde wijze om
Jakob, het blanke Israël in het Westen, een rad voor de ogen te draaien
Toen op 11-11-1918,
zou hét KRITISCHE
UUR der historie
zijn ingegaan,
hetwelk het NEW
AGE-tijdperk
inlui dde: Novus
Ordo Seclorum, wat
ná 70 jr definitief
vorm zou moeten
krijgen, nl. 11-111918 + 70 jr = 11-11-1988!!
70 jr. is de afronding van een geheel, en heeft veel Bijbelse voorbeelden.
Ezau markeert de "tekenen der tijden" zèlf, en heeft zich geïncorporeerd in
het volk der BARATS of BRITTEN, samen met Kaïn, de oude Phoeniciërs,
Hethieten, etc., op het eiland Albion/Engeland. Zij dicteren hun
meesterplan tot wereldheerschappij via de MATHEMATICA, o.a.
vastgelegd in de GROTE PYRAMIDE, afgebeeld op de USA one dollar.
Het evangelie moest eerst aan de gehele wereld gepredikt worden, en dat
heeft Ezau gedaan, aangegeven door de lengte der galerij in de Grote
Pyramide 12 x 153 P"; in de nacht.van 4 op 5 aug. 1914 verstreek het
ultimatum van Kaïn-Ezau aan Jakob, waarmee de TIJD voor HUN
voleinding aanbrak, zie vorige bladzij beschrijving 70 jaren. Het einde
dezer eeuw is EZAU, 4 Ezra!
Moest er bij de datum 11-11-1988 nog 3½ jr bijkomen om tot het geplande
EEG-jaar 1992 te komen ?
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Op het jaar van 2x het Christusgetal 888 =
1776 of 16 x 11 op 10-1-1776 begon een
nieuw tijdperk, toen het Britse Ras de baby
USA
geboren
werd.
De
onafhankelijkheidsverklaring lag exact 88
dagen daarna, na Paine’s day. De antichrist
werd duidelijker zichtbaar, en de aloude
Babylon-ADELAAR had haar vleugels in
Noord Amerika uitgebreid, zie onderstaand
vrijmetselaarsplaatje. Dezelfde adelaar staat
afgebeeld op de USA one dollar.
MDC CLX XVI = 1000 + 500 + 10 = 1600
100 + 50 +10 = 160
10 + 5 + 1 = 16
totaal 1110 + 600 + 60 + 6 = 1776.
De Voorkamer der Gr.Pyr. waarvan de schaal 66,6 P" is, geeft het
maximum aan wat de mens
kan bereiken.
6 x 666 = 12 x 153
3 x 666 = 1998. Ná 1999
zitten wij in de laatste fase.
Dit is geen voorspelling
onzerzijds, want onze tijden
zijn in JHWH’s hand, doch
een nachecken van KaïnEzau. Wij zien dat de
nucleaire machtsverhouding
van de USA en Rusland op
dit moment zich als 1 : 6
verhoudt. Achter de schermen
zijn het de Britten die zowel de USA als ZUID en Rusland als NOORD
tegen elkaar uitspelen. Zij doen voorkomen dat ze EFRAÏM zijn, en
Manasse de USA zou wezen = bedrog!! Zij misleiden de massa, en als
"BOUWERS" verwerpen zij de TOPSTEEN.
De afwijkingsfactor van de Gr.Pyr. = 286,P" en demonstreert zulks. Deze
fout der bouwers kwam pas aan het licht doordat de marmeren bekleding
eraf is gesloopt. En zo zal onze maatschappijvorm eerst moeten worden

26

Londen, religie en de Olympics

Deel 2

No. 638

ontdaan van de Kaïn-Edom-mantel, om de fout te ontdekken, en te zien
WIE de échte Jakob is!!!
In de climax van glorie en succes van het Grote Babylon faalt hun systeem
door ongehoorzaamheid aan de Wet van Jahweh, en stort hun systeem
ineen, 3 weeën ... 1917,1939 en 1999? dit om plaats te maken voor het
Grote Rijk Elohims. Dit is de BOODSCHAP der piramide!!
Britse en Joodse alliantie
Carlyle zegt: De Engelander heeft een Germaans uiterlijk, doch een joodse
ziel. Engelse en Joodse belangen lopen dikwijls door elkaar zodat het
moeilijk is om te bepalen wát Brits en wát joods is.
Bestaat er dan een samenhang tussen het Britse en Joodse volk? De BritsIsraëlbeweging beweert van wel n.l. dat de Angel-Saksen de nakomelingen
van Izaäk zouden zijn, en dat de Britse troon de troon van David zou zijn.
Vandaar de Britse aanspraken op de profetische wereldheerschappij. Juist
in Engeland heeft echter ook het Joodse kapitaal zich geconcentreerd, en
aldaar is het Zionisme ontstaan.
De Britten en joden zeggen dat de Bijbel hen verbindt. Het Engelse
Christendom, het puriteinisme, is een soort Calvinisme, doch meer
Talmudisch.
1.
Puritanisme en Judaisme zijn beiden kapitalistische religies
2.
Beiden beweren het uitverkoren volk te zijn.
De kern van het puritanisme is Calvijns predestinatieleer, dat niet alleen de
offerdood van Christus de mens in genade Elohims herstelt, maar dat God
een genadekeus maakte van eeuwigheid om een deel der mensen te
verkiezen en/of te verwerpen.
De puriteinen zeggen dat er géén bijzondere blijken zijn van deze
uitverkiezing, dan de uitwendige zegen van God in aardse rijkdom.
Kortom: Rijk = uitverkoren, Arm = verworpen.
Hieruit ontstond de uitbuiting van de armen door de rijken, en ontsproot de
Engelse ziekte, het Manchesterdom.
In aardse voorspoed bestaat dan ook de joodse vroomheid, Deut.15:6 en
Spr.15:6.
Hoe die rijkdom verkregen wordt doet er niet toe, als je het maar hebt, zegt
men. Het innerlijke van de joodse religie is dan ook een "Heerschappijkarakter". Jahwe is de grote boekhouder en beloont de goede en rijken, en
verwerpt de kwaden en armen.
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Het is het NOODLOT dat de
Britten en joden superrijk zijn
en de rest van de wereld arm
is. Via uitbuiting en allerlei
manipulaties continueert men
zulks.
De puriteinen staan hierin
dicht bij de joden en vér van
het Christendom (het échte),
zó zelfs dat de aartsbisschop van Canterbury bidt tot de joodse god Jahvé.
Het kapitalisme en Imperialisme der Britten heeft aldus een Oud
Testamentische ondergrond, d.w.z. joods.
CromweIl droomde van een verzoening tussen Oud en Nieuw Test, tussen
de joden en Britten, om tezamen één wereldheerschappij te vormen.
Het is alles superbedrog van Kaïn en EZAU, die zich vermomd hebben tot
Izaäk en JAKOB. De zespuntster verraadt deze kinestiese eenheid, twee
inelkaargeschoven driehoeken.
Van alle Germaanse stammen hebben alléén de Angelen en Saksen hun
genealogie behouden, en deze gaat terug tot Odin en Wodan.
De Britse bevolking bestaat uit Iberisch, Kelten, Romeinen, Germanen,
Scandinaviërs, en de Normandiërs zorgden voor de afronding van het
geheel.
Assimilatie van volken vindt slechts plaats als er een hógere beschaving
aanwezig is. en die was er n.l. de Phoeniciërs, Atlantiden of Ariërs.
De Gallo Bretonse bisschop G. Monmouth maakt in zijn boek
"History of the kings of Britain" duidelijk hoe de middeleeuwse fantasie
werkte. Uit zijn boek zijn de verhalen van Brutus en de ridders van de
Tafelronde ontsproten.
Brutus de kleinzoon van Aeneas de Trojaan, en zo ging men vanlieverlee
de Britse Vorsten vergelijken met DAVID.
De Engelse monniken zijn degenen die zorgden voor de fantasie om de
afstamming van Noach, Sem en Adam te herleiden (Leon Poliakor in "De
Ariese mythe").
Het ging de monniken niet om een semietische afstamming in moderne zin,
nee, men probeerde slechts het koningshuis gewijd te maken door het
verwant te maken aan de Hebreeërs.
Uit deze fantasie heeft de Brits-Israëlvisie munt geslagen, alsook de joden.
De joden zeggen dat Sem de hogepriester Meichizedek was, en vandaar dat
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Wodans genealogie tot Sem teruggaat. Op deze manier noemen alle Britse
koningen zich "gezalfden des Heeren". De inwijding van Britse koningen
eindigt dan ook altijd met Ps.89:35 "Hoe zou Ik aan David liegen".
De Engelsen hebben zich de eeuwen door vereenzelvigd met het oude
Israël, en dat het gehele volk "profeet" was, naar de wens van Mozes. John
Sedler, vriend van Cromwell, vroeg zich af of de eerste bewoners van
Engeland misschien PHOENICIËRS waren, en of de DRUÏDEN zonen van
de KANAÄNietEN waren.
Deze man sloeg de spijker op z’n kop!!! Hij had gelijk!
Een neef van Francis Bacon (onecht kind van Queen Elisabeth) Nathaniël
Bacon zei dat Elohim de Britse eilanden uitgekozen had voor de enige
joodse natie. Volgens Bacon was de samensmelting der volken en rassen in
Engeland een teken van Elohims uitverkiezing, en het betrof de Germanen.
Bijna alle rassen in Engeland zijn van Germaanse afkomst, van het
NOORDSE Ras, behalve de Normandiërs.
Dit Noordse Ras der Ariërs heeft haar bakermat gehad in de Hymalaya, en
was bestemd om de wereld te overheersen, meent men. De Ariërs zouden
alleen subtiel kunnen denken, de échte Semieten niet. De Feniciërs, of
phoenix-wezens zouden van Arische oorsprong zijn.
Al met al geen reden voor Engeland om trots op te zijn, en de misleiding is
groot, gebaseerd op fantasie van monniken!
Zonder deze feiten in Uw achterhoofd zult U niets kunnen begrijpen van de
huidige wereldpolitiek.
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http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/matrix/matrix04.htm
Bovbenstaande website Atlantis revisited gaat over de Phoenischische
oorsprong der Britten
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