
           Valse Messias(sen): hun Leugens en Bedrog   (deel 1)   No.811 

 

1 

 

Inleiding 

Ter inleiding een bericht dat wij ontvingen van een vriend uit België. 

Lees het aandachtig en bekijk de video’s die worden aangeraden ter 

informatie. De wereld van de leugens en bedriegerijen is veel en veel 

groter en subtieler dan we voor mogelijk houden. En wanneer de huidige 

leugens een test zijn voor wat ons nog te wachten staat, dan mogen we 

wel goed voorbereid zijn om niet met open ogen in hun val te lopen.  

 

Hieronder volgt het bericht: 

Gevangen voor de buis! 
We worden op velerlei gebied bij de neus genomen, voor de gek gehouden, 

voorgelogen en wanneer je dat aan mensen verteld kunnen ze dat maar moeilijk 

accepteren. Het blijkt gemakkelijker iemand voor te liegen dan hem of haar te 

laten inzien dat ze voorgelogen zijn! Ze schieten dan veelal in de ontkenning… 

Maar gelukkig worden er steeds meer mensen wakker uit hun trance-staat! 

Deze zombie-achtige staat van zijn wordt 

geactiveerd door TV-programma’s en allerlei 

elektronische gadgets / apparatuur. Al onze 

gadgets zenden en ontvangen namelijk op een 

frequentie die onze hersengolven beïnvloedt. 

Al die mooie speeltjes voor volwassenen 

werken verslavend en brengen ons in een 

soort hypnotische conditie waardoor we alles 

voor zoete koek slikken wat ons door de strot 

geduwd wordt aan onwaarheden. Pilsje erbij 

en wat knabbels en de bevolking zit als zombies voor de buis…. Zo heeft de 

overheid ons het liefst!!! 

Niet denken, maar gehoorzamen! Daar is ook onze training voor bedoelt… (lees 

bij training Religie, scholing, opvoeding etc.) 

Ben ik nu toch wat cynisch? 

Bekijk deze kleurrijke animatie-video eens over ‘Het Leven’ van Alan Watts 

https://www.youtube.com/watch?v=7YgEhvZDZVg 

  

René Klever van de website http://www.wijzijnklaar.nl/  heeft onderstaande 

documentaire ontdekt die hij ons wil aanreiken. 
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Indringende documentaire over de nep maanlandingen en nep ruimtevaart, en 

nep 9/11 en hoe dat allemaal een test was voor de mensheid. En de mensheid is 

gezakt, ze snappen het niet, ze denken dat alles echt was. Na deze documentaire 

is er geen twijfel meer mogelijk: de hele ruimtevaart is nep! Deze documentaire 

geeft ook nog een totaaloverzicht over wat er in onze wereld allemaal 

plaatsvindt, over de nieuwe wereld orde en wat er allemaal gaat komen. Heel 

interessant. 

After 45 years the truth behind the fake moonlandings revealed  

https://www.youtube.com/watch?v=a9vyjp5thoo 

  

En deze nog maar even toegevoegd over onze misleiders: 

System of misleading and disinformation – Alex Jones – Glenn Beck – others  

https://www.youtube.com/watch?v=sZSSj0TLoWQ 

 

En tenslotte de leugens rondom de Maleisische vliegtuigen MH 370 en 

MH17 zijn tot nog toe niet geheel openbaar.  Het zit in ieder geval niet 

goed met de lezingen die onze overheid ervan geeft. Wie een WOB-

verzoek stuurt naar het Ministerie van Jusitie of naar het Ministerie van 

Algemene Zaken, met de vraag naar de banden van de zwarte doos van 

de MH17, en waarom deze in Londen worden onderzocht en niet in ons 

land, krijgt nul op rekest, en wordt afgekocht met 1260 euro.  Wie gaat 

vragen om fotos van de lijken van de zogenaamde omgekomen 

Nederlanders, krijgt niets. Familieleden hebben dan ook geen enkel 

serieus bewijs dat hun dierbaren écht in de kisten lagen die zij hebben 

begraven of hebben laten cremeren. 

 

Wat is het doel van de leugengeesten? 

Wij zullen eens lezen wat er in de Bijbel over geschreven staat. Of men 

dat wil aannemen of niet doet niet terzake. Het gaat ons erom dat over de 

leugengeesten een en ander geschreven staat hetgeen we nu voor onze 

ogen zien voltrekken. 

1. Psalmen 101:7 

Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet blijven; die leugenen spreekt, zal 

voor mijn ogen niet bevestigd worden. 

1. Jeremia 23:32 
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Ziet, Ik wil aan degenen, die valse dromen profeteren, spreekt de HEERE, en 

vertellen die, en verleiden Mijn volk met hun leugenen en met hun 

lichtvaardigheid; daar Ik hen niet gezonden, en hun niets bevolen heb, en zij dit 

volk gans geen nut doen, spreekt de HEERE. 

1. Psalmen 59:13 

Om de zonde huns monds, om het woord hunner lippen; en laat hen gevangen 

worden in hun hoogmoed; en om den vloek, en om de leugen, die zij vertellen. 

2. Psalmen 62:5 

Zij raadslagen slechts, om hem van zijn hoogheid te verstoten; zij hebben 

behagen in leugen; met hun mond zegenen zij; maar met hun binnenste vloeken 

zij. Sela. 

3. Psalmen 62:10 

Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen; in de 

weegschaal opgewogen, zouden zij samen lichter zijn dan de ijdelheid. 

1.  Psalmen 119:69 

De hovaardigen hebben leugens tegen mij gestoffeerd; doch ik bewaar Uw 

bevelen van ganser harte. 

2. Spreuken 14:5 

Een waarachtig getuige zal niet liegen; maar een vals getuige blaast leugens. 

3. Spreuken 14:25 

Een waarachtig getuige redt de zielen; maar die leugens blaast, is een bedrieger. 

4. Boek der Wijsheid 14:28 

Want verheugd zijnde, of zij razen, of zij profeteren leugens, of zij leven 

onrechtvaardig, of zij zweren licht valse eden. 

5. Jezus Sirach 51:3 

En van de strik der lasterende tong; van de lippen dergenen die leugens oefenen; 

en tegen degenen die zich tegen mij stelden, zijt gij mij een helper geweest. 

26. Ezechiël 13:19 

En zult gij Mij ontheiligen bij Mijn volk, voor handvollen van gerst, en voor 

stukken broods, om zielen te doden, die niet zouden sterven, en om zielen in het 

leven te behouden, die niet zouden leven, door uw liegen tot Mijn volk, dat de 

leugen hoort? 

27. Ezechiël 21:29 

Terwijl zij u ijdelheid zien, terwijl zij u leugen voorzeggen, om u op de halzen 

te stellen dergenen, die van de goddelozen verslagen zijn, welker dag gekomen 

was ten tijde der uiterste ongerechtigheid. 

28. Ezechiël 22:28 
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Haar profeten nu pleisteren hen met loze kalk; ziende ijdelheid en hun leugen 

voorzeggende, zeggende: Alzo zegt de Heere HEERE! en de HEERE heeft niet 

gesproken. 

29. 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 zal niet gelukken, want het zal nog een 

einde hebben ter bestemder tijd. 

30. Hosea 10:13 

Gij hebt goddeloosheid geploegd, verkeerdheid gemaaid, en de vrucht der 

leugen gegeten; want gij hebt vertrouwd op uw weg, op de veelheid uwer helden. 

31. Hosea 12:1 

Die van Efraïm hebben Mij omsingeld met leugen, en het huis Israëls met 

bedrog; maar Juda heerste nog met God, en was met de heiligen getrouw. 

26. Micha 6:12 

Dewijl haar rijke lieden vol zijn van geweld, en haar inwoners leugen spreken, 

en haar tong bedriegelijk is in haar 

mond; 

27. Nahum 3:1 

Wee der bloedstad, die gans vol 

leugen, en verscheuring is! de roof 

houdt niet op. 

28. Zefanja 3:13 

De overgeblevenen van Israël 

zullen geen onrecht doen, noch 

leugen spreken, en in hun mond zal 

geen bedriegelijke tong gevonden 

worden; maar zij zullen weiden en 

nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. 

29. Johannes 8:44 

Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was 

een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; 

want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit 

zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. 

30. Romeinen 1:25 

Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd 

en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, 

amen. 

31. Efeziërs 4:25 
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Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; 

want wij zijn elkanders leden. 

32. 2 Thessalonicensen 2:9 

Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en 

tekenen, en wonderen der leugen; 

33. 2 Thessalonicensen 2:11 

En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden 

geloven; 

34. 1 Johannes 2:21 

Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die 

weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. 

 

Over wie gaat het in 2Thess.2:9?  Sommigen denken aan de <aitreya. En 

wie is deze Maitraya? 

 

Maitreya vlgens Wikipedia: 

Binnen het boeddhisme is Maitreya (Pali: Metteyya) de toekomstige 

Boeddha. 

Maitreya is een bodhisattva, die volgens sommige boeddhisten 

uiteindelijk op aarde geboren zal worden, verlichting zal bereiken en een 

pure dhamma zal onderwijzen. Maitreya Bodhisattva wordt de opvolger 

van de historische Sakyamuni Boeddha. 

Hij werd het eerst genoemd in de Maitreyavyakarana, een tekst in het 

Sanskriet. Er zijn vele mensen geweest die zichzelf Maitreya hebben 

genoemd, maar geen van de personen is erkend door de boeddhistische 

gemeenschap. 

 

Karakteristieken 

Maitreya zal geboren worden nadat de boeddhistische leer van Gautama 

Boeddha geheel vergeten is. De Maitreya zal in slechts zeven dagen de 

verlichting bereiken. Er worden verschillende kenmerken genoemd zoals 

het verkleinen van de oceanen. 

Opdat de wereld de komst realiseert moeten verschillende condities 

worden vervuld: geschenken moeten aan monniken worden gegeven, 
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morele voorschriften moeten worden gevolgd en offers moeten worden 

gemaakt bij heiligdommen. 

Volgens de profetie zal de komst van de tweede Boeddha een eind aan 

oorlog, hongersnood en ziekte maken en een nieuwe samenleving 

gebaseerd op tolerantie en liefde creëren. 

 

 
 

De Wereldleraar Maitreya 

Maitreya is volgens de esotericus Benjamin Creme de persoonlijke naam 

van de nieuwe wereldleraar. De christenen verwachten eerst de komst 

van de bedrieger die zich voor Christus zal uitgeven en velen zal 

misleiden: het Beest, en pas daarna de Wederkomst van Christus, de 

joden de Messias, moslims de Imam Mahdi, de hindoes Kalki avatar of 

Krishna en de boeddhisten Maitreya Boeddha. Creme beweert dat al die 

personen één en dezelfde figuur zijn. Creme's levensbeschouwelijke 

denken is gebaseerd op de esoterische kennis uit het werk van Alice 

Bailey, Helena Blavatsky en Helena Rjorich. Het verhaal van Creme 

wordt door geen officiële religieuze (christelijke, boeddhistische, 

esoterische) organisatie erkend. 

Volgens Creme staat deze wereldleraar, zoals hij genoemd wordt, op het 

punt om zichzelf aan de mensheid bekend te maken vanuit Londen, waar 

hij sinds juli 1977 verblijft. In 1984 beloofde Creme aan journalisten van 

een aantal (voornamelijk Britse) kranten, waaronder de Telegraph en de 

Observer, dat Maitreya met hen zou komen praten. Er kwam echter 

niemand opdagen. 
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Op 11 juni 1988 verscheen Maitreya voor het eerst als mens van vlees en 

bloed op een gebedsbijeenkomst van 6000 mensen in Nairobi, Afrika. 

Later zou hij nog op een aantal plekken verschijnen, verspreid over de 

hele wereld, bij bijeenkomsten van alle godsdiensten in de wereld. Ook 

werd melding gemaakt van wonderen, zoals gemagnetiseerd water met 

een geneeskrachtige werking en lichtgevende kruizen die plotseling in de 

lucht verschenen. 

Creme beweert dat Maitreya niet komt om een nieuwe religie te stichten, 

maar dat hij komt om de mensheid te helpen, te inspireren, te behoeden 

voor zelfdestructie en te onderwijzen in de technieken van 

zelfverwerkelijking. Dit helpen en 

inspireren doet Maitreya echter niet 

alleen. Hij staat aan het hoofd van een 

groep van Meesters van Wijsheid, van 

wie er op dit moment 14 in de wereld 

werkzaam zijn. 

Creme beweert dat hij in voortdurend 

telepathisch contact staat met een Meester 

van Wijsheid. Als zodanig geeft hij 

antwoord op allerlei vragen rondom 

tegenwoordige economische, politieke, 

spirituele en ecologische ontwikkelingen. 

In de periode '77 tot '82 ontving Creme 

140 boodschappen van Maitreya: In mei 

1982 verklaarde Creme, dat Maitreya in 

een Aziatische gemeenschap in Londen woont. Vanaf 1980 schreef hij 

een aantal boeken over dit onderwerp, te beginnen met The 

Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom (De 

wederverschijning van de Christus en de meesters van wijsheid). Er is 

geen connectie tussen Creme en ene Margaret Birkin, die claimt een 

Meester met de naam Maitreya te 'channelen'. Benjamin Creme geeft 

lezingen over de hele wereld waarin hij de komst van Maitreya en zijn 

missie aankondigt. Creme gelooft, dat Maitreya binnenkort de gehele 

wereldbevolking zal toespreken via een satellietverbinding: radio en 
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televisie, en via telepathische methoden waarbij hij zijn ware identiteit 

bekend zou maken op de zogenaamde Verklaringsdag. 

Er zijn mensen die deze man beschouwen als de/een Antichrist. Hij zou 

voldoen aan veel voorspellingen die in het Bijbelboek Openbaringen 

staan en aan voorspellingen door de toekomstvoorspeller Nostradamus: 

zo zou de antichrist uit de Arabische wereld komen en Europa 

binnendringen (Nostradamus). Tevens zou hij de grootste wonderen 

verrichten, gezien worden als een wereldverbeteraar, als mens op de 

wereld verschijnen, en een zeer charismatisch persoon zijn die alle 

religies wil samenbrengen. 

In 1991, vlak voordat Creme in Mexico een lezing zou geven, werd 

Maitreya door de katholieke kerk in een boek aangeduid als de antichrist. 

 

 

Wie is Maitreya? 

Er is door Franklin ter Horst een duidelijke uiteenzetting opgesteld wie 

de Maitreya is. Wij kunnen allen wel proberen het vijfde wiel opnieuw 

uit te vinden, maar dat heeft weinig zin. Vandaar dat we een groot deel 

uit het artikel van Franklin ter Horst overnemen om te laten zien wie de 

Maitreya is. 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 1998) (Laatste bewerking: 27 

januari 2013) 

De Bijbel maakt duidelijk dat de eindtijd een tijd zal zijn van grote 

misleiding. Ondanks Gods Autoriteit aanbidden inmiddels miljoenen 

mensen valse Christussen en valse profeten. De Here Jezus waarschuwt 

de mens nadrukkelijk zich niet met deze verleiders in te laten. 

Mattheüs 24:4-5-24 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat 

niemand u verleidde! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: 

Ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden. Want er zullen valse 

Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen 

doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. 

 

In april 1982 reageerden lezers van een groot aantal kranten in de wereld 

geschokt toen ze in een pagina grote advertentie lazen dat Christus op 
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aarde was teruggekeerd. "The Christ is in the World" meldde de 

advertentie.  

Maitreya zoals hij gezien zou zijn in Kenia 

De advertentie meldde verder dat de Christus 

enige tijd verborgen was gehouden maar nu 

klaar was om zijn plaats op de wereldtroon in 

te nemen. Hij zou zich spoedig aan de wereld 

kenbaar maken en iedereen zou hem zien. De 

advertentie was geplaatst door Maitreya,s aardse woordvoerder 

Benjamin Creme. Deze man houdt lezingen over de hele wereld waarbij 

hij nader ingaat op de persoon Maitreya en wat deze precies op aarde 

komt doen. Details hierover zijn verschenen in het door Creme 

uitgegeven blad Share International en ook op Internet. Creme zou op 37 

jarige leeftijd door één van de zogenaamde ‘Verheven Meesters’ de 

opdracht hebben gekregen om de wegbereider te worden voor de lang 

verwachte verlosser Maitreya.  

Daarna ontving Creme naar eigen zeggen in de periode ’77 tot ’82 140 

‘gechannelde’ boodschappen van deze ‘Meesters’. In 1959 werd hij op 

een dag bezeten door een onbekende energie of krachtbron, die hem de 

boodschap gaf om enkele dagen later naar een specifieke brug in Londen 

te gaan. Creme gehoorzaamde en werd daar opgewacht door een auto 

waarvan de inzittenden eveneens boodschappen doorkregen van deze 

‘Verheven Meesters’. Vanaf die dag ontving Creme naar eigen zeggen 

regelmatig nieuwe ‘gechannelde’ boodschappen van deze onbekende 

macht, die hem opdroeg om alles wat hij doorkreeg op te nemen op een 

cassetterecorder. De ‘entiteit’of het ‘wezen’ maakte hem bekend als 

volgeling van ‘Meester Maitreya’.  

Creme beweert ook ‘overschaduwd’ te zijn door Maitreya zélf en een 

onvergelijkbare ervaring van ‘geweldige energie’ te hebben gekregen. 

Ook zou hij een visioen hebben ontvangen over de toekomst, waarin hij 

zichzelf zag en Maitreya, die als de nieuwe wereldleider het Tijdperk van 

Aquarius zou gaan inluiden. In zijn boek The Reappearance of the Christ 

and the Masters of Wisdom (De herverschijning van de Christus en de 

           Valse Messias(sen): hun Leugens en Bedrog   (deel 1)   No.811 

 

10 

 

Meesters van Wijsheid) verteld Creme dat zijn denken is beïnvloed door 

de beide lucifer aanbidders Helena Blavatsky en Alice Baily.   

Vervolgens richtte Creme in 1975 Share International op, met als doel 

de mensheid voor te bereiden op de komst van deze Maitreya.  

Volgens Creme is Maitreya hoofd van de "Geestelijke of Esoterische 

Hiërarchie" van moeder aarde, een onderdeel van de kosmische Loge van 

de "Grote Witte Broederschap". De Hiërarchieën van alle planeten in ons 

zonnestelsel maken daar onderdeel van uit en staan in voortdurend 

contact met elkaar. De algehele leiding is in handen van "Sanat Kumara", 

de "Heer der wereld" die ook wel de "Ene Inwijder" de "Jongeling van 

Oneindige zomers" en de "Oude der 

dagen" wordt genoemd. Hij is de koning 

en de vader in de hemel en de leraar van 

Maitreya. Deze persoon zou 18.5 miljoen 

jaar geleden van de planeet Venus naar de 

aarde gekomen zijn. Hij zou zich thans in 

het bijzondere stralingsgebied Shambhala 

bevinden, stad der goden, centrum van 

wereldomvattende wijsheid en 

intelligentie, de plaats die ook de 

verlosser Maitreya zou voortbrengen. 

Een aantal oude overleveringen vertellen 

ook iets over deze plaats. Daarin wordt het een overblijfsel genoemd van 

het legendarische rijk Uighur, een beschaving van voor de Zondvloed. 

Dit rijk lag op een eiland in de Gobi-zee, de huidige Gobi woestijn. Deze 

woestijn die in het Chinees Han-Hai (droge zee) wordt genoemd, bewaart 

een aantal herinneringen aan dit rijk. Zowel Russische als Chinese 

oudheidkundigen stelden vast dat de Gobi-woestijn inderdaad ooit een 

zee moest zijn geweest met daarin een eiland, wat later door geologen is 

bevestigd. Men ontdekte tevens een aantal ruïnes van een beschaving die 

een zeer hoog peil van ontwikkeling gekend moet hebben. De archeoloog 

Harold Wilkens kwam bij naspeuringen in het gebied van de Gobi-

woestijn een oude overlevering op het spoor waarin sprake is van wezens 

die uit de hemel kwamen. Deze zouden op het eiland in de Gobi-zee een 
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stad hebben gebouwd die door onderzeese gangen met het vasteland 

verbonden was. Deze gangen maakten onderdeel uit van een labyrinth 

van tunnels onder grote delen van Centraal-Azië. Archeologen die op 

zoek gingen naar deze grotten ontdekten ten noorden van de stad Toen-

Hoeag inderdaad een complex kunstmatig aangelegde grotten die heden 

bekend staan als de grotten van de "Duizend Boeddha,s". Ook een andere 

overlevering in dit gebied vertelt dat er wonderbaarlijke mensen op het 

eiland woonden die van de hemel gekomen waren om hun cultuur op 

aarde te verspreiden. Van hen zou het volk van Uighur een opmerkelijke 

kennis hebben geërfd waardoor ze reeds 75.000 jaar geleden een zeer 

hoge beschaving hadden bereikt. 

De door Benjamin Creme genoemde 

kosmische Loge van de Grote Witte 

Broederschap komt ook voor in het 

gedachtegoed van sommige New Age 

bewegingen. Deze noemen zichzelf de 

"Witte Loge" de aardse 

vertegenwoordigers van de kosmische 

broeders. Zij zeggen dat de "Verheven 

Hemelse Meesters" op aarde 

teruggekeerd zijn om een kernregering te 

vestigen. Hun taak is het de "Zwarte 

Loge", bestaande uit aanhangers van het 

Judaïsme en fundamentalistische 

christenen, te bekeren. Want zo zegt men, deze vormen een hinderlijk 

obstakel voor de verdere evolutionaire ontwikkeling van de aarde. 

Volgens Creme is ook Lord Maitreya, hoofd van alle "Verheven 

Meesters" sinds 1977 gematerialiseerd in een mensenlichaam en zal 

iedereen hem op termijn te zien krijgen. Creme zegt hier het volgende 

over:,,Grote aantallen mensen hebben al of niet bewust de komende 

planetaire vernieuwing aangevoeld en uitgekeken naar de komst van een 

leraar of verlosser. Over de hele wereld kondigt een nieuwe en 

enerverende verwachting nu de komst van de leraar aan, zij het op een 

ongewone wijze en in een onverwachte vorm. Voor velen betekent het de 
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vervulling van hun gekoesterde leringen en profetieën, voor anderen is 

dit het antwoord op hun gebeden om hulp en leiding. Voor de mensheid 

als geheel biedt het de mogelijkheid bij te dragen aan de transformatie 

van deze wereld. Dat is geen geringe taak en om deze te volbrengen zal 

de vereende toewijding, vaardigheid en bovenal de goede wil van alle 

mensen nodig zijn. Zij zullen echter niet zonder leiding handelen maar 

bij elke inspanning kunnen rekenen op de hulp en bemoediging van de 

Verheven Meesters. Momenteel verricht Maitreya, onze meester, vele 

taken die hij alleen kan doen als de bemiddelaar van goddelijke 

tussenkomst. Zo bespoedigt hij de dag waarop allen hem zullen zien. 

Sinds eind mei 1982 staat hij klaar om voor de wereld te verschijnen. De 

mensheid is er echter nog niet 

helemaal klaar voor maar dat 

zal niet lang meer duren. Als hij 

verschijnt zal dat het teken zijn 

dat de "Nieuwe Tijd" begonnen 

is, dat het "Nieuwe Leven "dat 

hij belichaamt overal verspreid 

wordt. Dan zal de mens de 

mogelijkheden in zichzelf 

ontdekken om het kwaad in de wereld recht te zetten. Dan zal de mens 

zijn eigen goddelijkheid ontdekken en die gebruiken om alle dingen nieuw 

te maken. De hele wereld zal van tevoren door de media voorbereid 

worden over zijn definitieve komst. De mensen zullen dingen horen die 

ze van hun leven nog nooit gehoord hebben. De mensen zullen horen dat 

Maitreya de Boeddha is, de Christus, de Imam Mahdi van de moslims ,de 

Messias van de Joden, de Krishna of Kalki Avatar voor de Hindoes etc. 

Hij wil al deze namen echter niet dragen, hij wil gewoon "De Leraar 

"genoemd worden. Maitreya is de meester van alle meesters. Hij 

belichaamt wat we het  Christus bewustzijn noemen, de energie van liefde 

en deze energie zal de wereld veranderen. 

Maitreya zal ons inspireren tot een mentaliteitsverandering om 

rechtvaardigheid en daarmee vrede in de wereld te creëren. Na zijn 

definitieve komst op wat wij noemen "Verklaringsdag" zal hij beginnen 
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met een tournee rond de wereld waarbij hij in alle landen op de televisie 

en voor grote menigten zal verschijnen. Mensen die geen televisie hebben 

zullen de feitelijke boodschap van Maitreya langs telepathische weg 

ontvangen. Hij zal de spreekbuis zijn voor de ontelbare miljoenen 

gewone mensen in de wereld en door hen zal hij een vereende, 

ontwikkelde publieke opinie vormen, die zich duidelijk kan uitspreken en 

waartegen geen instituut of regering bestand is. Maitreya heeft gezegd: 

Velen zullen mij volgen en mij beschouwen als hun gids.”Aldus 

Benjamin Creme. 

 

Volgens Creme zal Maitreya gaan werken 

met groepen discipelen die zijn ideeën en 

adviezen aan de bevolking zullen 

onthullen. Vele christelijke, 

boeddhistische, islamitische en 

hindoeïstische religieuze leiders hebben 

Maitreya al ontmoet. Momenteel 

verschijnt hij voornamelijk aan 

christenen van allerlei geloofsrichtingen 

om hen, zo dat heet, te "versoepelen" 

omdat van hen de krachtigste weerstand 

en afwijzing wordt verwacht. De 

fundamentalisten onder hen zullen 

Maitreya in eerste instantie afwijzen omdat zij de verkeerde gedachte 

hebben dat hij de antichrist is. Het versoepelen is al in 1987 begonnen en 

vindt voornamelijk plaats op grote bijeenkomsten van christenen waarbij 

allerlei bijzondere genezingen plaatsvinden, aldus Creme. 

In 1987 meldden kranten in Afrika dat er plotseling grote aantallen 

mensen op de meest wonderbaarlijke wijze genezen waren van hun 

ziekten. Benjamin Creme vertelde in het blad Share International dat dit 

te danken was aan een optreden van Lord Maitreya. De Christus die ook 

wel de Messias genoemd wordt, was plotseling uit het "niets" voor de 

gelovigen verschenen in een kerk genaamd Bethlehem, in de buurt van 

Nairobi in Kenia, zie afbeelding. 
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Hij had de 

mensen in hun 

eigen natuurtaal, 

het Swahili 

toegesproken en 

gezegd dat hij de 

op aarde 

teruggekeerde 

Christus was in 

een andere 

vorm. Nadat 

twintig volledig 

kreupele mensen op slag gezond waren geworden verdween Maitreya 

terug in het niets. Deze verschijning in Nairobi heeft dagenlang de 

wereldpers bezig gehouden als een groot wonder. Volgens Creme zullen 

de gebeurtenissen zoals in Nairobi ertoe bijdragen dat ook de christenen 

Maitreya uiteindelijk zullen accepteren als de Christus. Maitreya zal de 

"Bronnen met het water des levens"over de gehele planeet opladen met 

energie van Waterman, wat de gezondheid van de mensen enorm zal 

bevorderen. 

Creme zegt dat dit water de lichaamscellen zal versterken en werken als 

een algemeen opwekkend middel. Het maakt bijna niet uit wat de ziekte 

is: als je karma het toestaat zal genezing of verbetering plaatsvinden. Er 

zijn ook andere geneeskrachtige bronnen zoals in Lourdes, die zijn 

gecreëerd door de meester Maria. Hoewel ook geneeskrachtig zijn ze 

niets in vergelijking met de helende kracht van de "Waterman- bronnen" 

die Maitreya heeft gecreëerd. Door water te drinken uit de 

geneeskrachtige bron die Maitreya in Tlacote in Mexico heeft opgeladen 

zijn vanaf 1995 , 56 Aids-patiënten genezen en 70 tot 80 patiënten bij wie 

HIV besmetting was vastgesteld. Volgens Creme is naast Maitreya 

inmiddels ook meester Jezus in de wereld teruggekeerd. Hij woont sinds 

1991 in een buitenwijk van Rome. Heel snel nadat we Maitreya zien, 

zullen we de meester Jezus en Maitreya zij aan zij zien. Sommige mensen 

zien hen nu al samen in allerlei verschillende gedaanten. Creme zegt 
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verder dat veel christenen denken dat Lucifer iets met de duivel te maken 

heeft. Maar daar klopt volgens hem helemaal niets van. "Hij is de 

lichtbrenger, de grote engel die het mensenrijk bezielt. Ieder van ons is 

een geïndividualiseerd aspect van een grote alziel, Lucifer genoemd." 

aldus Creme.  

Creme zegt ook dat vele fundamentalistische christenen er nog steeds een 

aantal zeer vreemde ideeën op na houden. Zij geloven bijvoorbeeld dat 

de wereld nog maar 7500 jaar oud is, wat je reinste onzin is natuurlijk. 

De mens is immers al 18.5 miljoen jaar op aarde!  

Ook het verhaal over Noach klopt niet zoals de Bijbel het beschrijft. De 

zondvloed is een gebeurtenis die ongeveer 15.000 jaar geleden heeft 

plaatsgevonden toen het eiland Poseidon, 

waarvan de bergtoppen nu de Azoren 

vormen, wegzonk. Veertig dagen regen is 

een louter symbolische uitdrukking. 

Noach bouwde geen ark, ook dat is 

symbolisch. Noach was een meester, hij 

wist precies wat er zou gebeuren en 

waarschuwde de mensen om hun familie 

en vee naar hoger gelegen gebieden te 

brengen om zo aan de vloed te ontkomen. 

Creme zegt verder dat veel christenen 

denken dat Lucifer iets met de duivel te 

maken heeft. Maar daar klopt volgens 

hem helemaal niets van", aldus Creme. 

Volgens hem komen de UFO,s die overal 

op aarde worden gesignaleerd net als de heer van de wereld Sanat 

Kumara van Venus en een klein deel van Mars. Hij zegt dat de UFO’s op 

Mars gemaakt worden door een bevolking die wat betreft hun 

technologische ontwikkelingen duizenden jaren op ons voor liggen. 

Creme: ,,De ruimteschepen worden gemaakt door middel van gedachten 

en bestuurd door middel van een combinatie van denken en zeer ver 

gevorderde techniek. Vele regeringen op aarde hebben in het geheim 

contact met de UFO,s of zijn van het verschijnsel op de hoogte. 
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Volgens Creme zullen de meeste mensen bereidt zijn Maitreya te volgen. 

Uitzondering vormen Bijbelse fundamentalisten en sommige politieke 

leiders, maar deze zullen hun macht geleidelijk kwijt raken. ",,Een 

voorbeeld daarvan was Margaret Thatcher. Een positief voorbeeld is 

Gorbatsjov. Hij reageerde direct op een impressie van Maitreya om naar 

Amerika te gaan en vrede te sluiten. Hij beëindigde de Koude Oorlog, hij 

is een held, een zeer grote man die als zodanig erkend dient te worden”, 

aldus Creme. 

 Benjamin Creme 

Tenslotte zei Boeddha over het optreden van Maitreya nog het volgende. 

Als Maitreya de hemel heeft verlaten dan zal hij zijn rijk op aarde 

vestigen. De bewoners van de aarde zullen in vrede met elkaar leven 

en er zal geen misdaad en kwaad meer bedreven worden. De mens 

zal er genoegen aan beleven om goede 

dingen te doen en de aarde zal vrij zijn 

van doornen en bedekt zijn met fris 

groen gras. De bomen zullen 

tegelijkertijd zowel bladeren als 

bloesem als vruchten dragen. De 

mensen zullen zonder blaam en vol 

levenslust zijn. 

Wanneer men de zaken die door Creme worden aangehaald in een Bijbels 

perspectief plaatst dan wordt al snel duidelijk dat deze Maitreya een 

afgezant moet zijn van de duisternis. Velen geloven dat hij de figuur is 

die straks als de "Valse profeet" naast de antichrist zal optreden. Anderen 

geloven daarentegen dat het om Mohammed gaat. Het Boek Openbaring 

zegt over deze persoon het volgende. 

Openbaring 13:11-12-13 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en 

het had twee horens als die van het Lam; en het sprak als een draak. En het 

oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat 

de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks 

dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen ,zodat het zelfs vuur 

uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 
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Dit tweede beest zal zich net als zijn baas, voordoen als een grote 

verlosser, wereldleraar en vredevorst, weldoener van de mensheid bij wie 

het goed vertoeven is. Maar het is alles bedrog! Wat door Benjamin 

Creme wordt voorgesteld als de "Planetaire Geestelijke Hiërarchie" is 

niets anders dan Lucifer die onder de naam Sanat Kumara de rol van 

opperwezen in het heelal vervult, met zijn leger van "Gevallen engelen". 

Het zijn de demonische machten die ook in de tijd voor de zondvloed 

actief waren en overal op aarde hun sporen hebben nagelaten.  

De Bijbel geeft niet veel bijzonderheden over de herkomst van de vijand 

die de mens in het prille begin al verleidde. Hij werd uiteindelijk de 

belichaming van alle kwaad, zowel in de hemel als op aarde. In het 

Nieuwe Testament noemt de Here Jezus bepaalde Farizeeën en 

schriftgeleerden ook slangen en addergebroed. In Jesaja wordt hij de 

blinkende zoon des dageraads genoemd, en volgens Ezechiël, 

onberispelijk in zijn wandel. 

Ezechiël 28:15-17. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij 

geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden: Trots was uw hart op 

uw schoonheid met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet gedaan. 

Jesaja 14:12-13-14-15. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon 

des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En Gij 

overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn 

troon oprichten….. ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de 

Allerhoogste gelijk stellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij 

neergeworpen, in het diepste der groeve. 

 

Men spreekt over zijn dienstknechten en over zijn wijdverspreide handel 

(Ezechiël 28-13:16) Prachtige titels worden hem gegeven: morgenster, 

zoon des dageraads. Hiervan heeft men Lucifer afgeleid (Jesaja 14:12) 

Judas rangschikte hem onder de "heerlijkheden"en zegt dat de aartsengel 

Michaël zelfs lang na zijn val, geen smadelijk oordeel over hem durfde 

uit te brengen. Zijn verlangen om zich op de plaats van God te stellen 

hebben hem tot een dwaze opstand tegen de Schepper verleid. Satans val 

betekende het begin van de zonde in het heelal. Hij heeft in de hemel ook 

de opstand van een deel van de engelen veroorzaakt die volmaakt en vrij 
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geschapen waren en die demonen zijn geworden. In het boek van Henoch 

wordt uitvoerig op deze groep ingegaan. Petrus en Judas vertellen dat de 

engelen die gezondigd hebben, door God aan de krachten van de 

duisternis zijn overgegeven. Nadat Satan 

het gezag van God in de hemel 

ondermijnde, stelde hij alles in het werk 

om ook de mens, die naar Gods beeld 

geschapen is, te verleiden. Adam had het 

bevel gekregen om de aarde aan zich te 

onderwerpen. Omdat de mens ondanks 

Gods verbod, zich vrijwillig aan de 

verleiding heeft onderworpen, heeft hij 

daarmee de duivel de kans geboden om 

zich van de titel "Overste deze wereld" 

meester te maken. 

Ondanks deze ernstige waarschuwingen komen er berichten uit Amerika 

dat bepaalde christelijke groeperingen samenwerken met Benjamin 

Creme,s Share International organisatie. Jezus zei het zal: 

Johannes 5:43 …..Ik ben gekomen in de naam Mijns Vaders en gij neemt Mij 

niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. 

 

Sedert de zondeval zijn alle zondaren onderworpen aan de macht van de 

duivel. Omdat de mens zich door de slang heeft laten verleiden is hij slaaf 

van de satan geworden en kan hij zichzelf niet meer bevrijden. Als God 

in Zijn liefde voor de mens niet had ingegrepen dan zouden zij voor 

eeuwig verloren zijn geweest. 

Maitreya is niets anders dan een afgezant van de duisternis die de mens 

met sluwheid aan zich zal weten te binden. Paulus waarschuwt ons 

duidelijk voor de sluwheid van de slang. 

2 Corinthiërs 11:3-14. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar 

sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige (en loutere) 

toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de 

beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere 

geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet 

hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. 
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In India, in de plaats Bodh Gaya, is een park aangelegd van 40 hectare. 

Centraal in dit park staat een 152 meter hoog bronzen beeld van Maitreya.  

Daarnaast is het park voorzien van medische 

faciliteiten, museums, bibliotheken en prachtig 

aangelegde tuinen. Het park en het beeld moeten een 

inspirerend symbool worden van universele liefde 

voor de gehele mensheid voor tenminste een periode 

van 1000 jaar. De Indiase staat Tamil Nadu heeft 

een wet aangenomen die "verandering van religie" 

verbiedt. Zij, die dit bewerken, gaan drie jaar de 

gevangenis in. Radicaal hindoeïsme groeit snel in 

India en bedreigt de stabiliteit van het land. Er zijn 

zo’n 60.000 trainingskampen in het land waar radicale Hindoes worden 

opgeleid. Gevreesd wordt dat deze ‘opgeleide’ Hindoes hun christen- en 

moslimburen kunnen vermoorden op het moment dat daartoe opgeroepen 

wordt.  (tot zover van Franklin ter Horst) 

 

Waarheid en of Leugen  

 

JHWH is de God der waarheid, en alles wat van Hem afwijkt wordt 

geregeerd door de leugen of leugengeesten. De wereld is overvol van de 

leugen, en waarheid is een kostbaar bezit, een spelt in een hooiberg, een 

parel tussen miljoenen schelpen.  Wij zullen nog enkele voorname 

leugens onder uw aandacht brengen. Het is teveel om op tenoemen, maar 

vooruit, enkele belangrijke leugens waarmee wij vandaag de dag te 

maken hebben zullen wij u voorschotelen. Niet omdat de kost ervan zo 

lekker is, maar om de bittere smaak ervan te laten proeven, zodat u ze 

zult uitspuwen. De leugengeesten maken zich o.a. bekend door middel 

van de symbolen die zij gebruiken. Wij zullen er een paar laten zien. 
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Dit teken is afkomstig uit de Kabbalistische 

leringen van Wijsheid. Het staat voor de drie- 

eenheid: Vader, Moeder, Kind. 

Kijk eens op onderstaande websites om te 

proeven of er enig waarheidsgehalte zit in het 

geen ons wordt opgedist: 

http://nl.rael.org/home 

http://www.sanandamaitreya.com/thp/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FKrOO3lnbNU  

De Schaduwelite en de huizenzeepbel, door prof. E. Engelen. 

 

http://www.globalresearch.ca/ukrainian-soldier-confirms-ukraines-

military-shot-down-malaysian-mh17-plane/5420559 

 

The Khazarian Conspiracy-The Synagogue of Satan 

 

 

 
 

Waarheid staat voor oprecht, of te wel recht-op-staand. Leugen is het 

tegenovergestelde, dat is scheef. Dit scheve zien we terug in de 

aardasstaand, maar ook in ons lichaam. Ons hart staat net zo scheef in 

ons lichaam als de stand van de aardas, nl 23,5 graad. Onze lichamen zijn 

scheef. De ene kant van ons lichaam is ongelijk aan de andere kant, bij 

de een meer dan bij de ander. Wij zijn assymetrisch geworden, terwijl wij 

symmetrisch zouden behoren te zijn.  Zelfs onze geest is krom en scheef, 

wat zich uit door middel van onze tong, waarmee wij leugens kunnen 

spreken. De waarheid echter is een eeuwige kroon, zoals verwoordt in 

het apocriefe boek Wijsheid. Wanneer de leugen regeert, zijn wij als 
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mensheid in verval, staande en gaande op een hellend vlak. Gerechtigheid 

en waarheid verhogen immers een volk.  Vandaag de dag regeert 

nagenoeg overal op aarde de leugen. De mensheid wordt geconditioneerd 

en geprogrammeerd om de ultieme leugengeest te verwelkomen. Het lijkt 

er dan ook ernstig op dat de mensheid volkomen verdwaald is en men de 

rechte weg niet meer kan vinden.  Overal heerst de leugen, zowel op het 

terrein van de politiek, van de religie, van het maatschappelijke en sociale 

leven, etc.   

 

SCHANDE: lees dit stuk, deel dit stuk en laat NU eindelijk je stem 

horen! 

  

By SDB redactie E.B - december, 29th 2014  

We berichten er al de hele week over DE SCHANDE en LEUGENS 

van Rutte II: lees dit stuk, deel dit stuk en laat NU eindelijk je stem 

horen!, kom UIT je luie stoel, en kom ook. Laat je niet beroven door de 

regering. Door allerlei veranderingen en het aanpassen van wetten, 

gaat iedereen er stukje bij beetje flink op achteruit. Niet alleen 

financieel, maar ook is uw privacy in het gevaar. Wat vindt u ervan dat 

uw medisch dossier straks open en bloot bij uw zorgverzekeraar ligt? 

Een prettig idee? Het recht op onderdak en voedsel verdwijnt per 1-1-

2015 uit onze wetgeving, en wat daar de bedoeling van is? Weet u het? 

Kindregelingen die niet ten gunste van U veranderen. Openbaar vervoer 

maatschappijen die u verplichten digitaal te betalen en op te waarderen 

op een OV kaart, die u uiteraard zelf moet aanschaffen. Verkapt 

bankieren lijkt mij dat, en bovendien gebruiksonvriendelijk. Ik wil 

gewoon met klinkende munt een kaartje kunnen kopen, met de papieren 

Euro, die immers een WETTIG BETAALMIDDEL is. 

Er zijn ontelbaar zorgen, een diversiteit aan problemen die met de dag 

groter wordt. Stapelen maar, oftewel een opeenstapeling van problemen 

waar mensen mee te maken krijgen. Problemen waar ze veelal niets, maar 

dan ook helemaal niets aan kunnen doen! Tel daarbij de decentralisatie 

van de zorg en de jeugdzorg bij op, het stigmatiseren, en het negeren van 

de roep om hulp die door velen geschreeuwd wordt.. Is dit welzijn? 
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Mark Rutte riep op vooral zoveel mogelijk geld uit te geven, en spullen 

aan te schaffen. De enige die hier blijkbaar echt gehoor aan gaf was onze 

Koning. Die is een speedboot en een dure auto rijker. Wat voor een 

signaal geef je dan af aan de bevolking die lijdzaam moet toezien hoe hun 

leven steeds meer “overleven” wordt? Rutte geeft het advies van 

uitgeven, terwijl minister Klijnsma (PVDA) ons massaal een moestuin of 

LET OP een eigen afbetaald huis toewenst. 

Ik vraag mij af hoeveel gezinnen, personen halverwege de maand in een 

blutte bankrekening staren en een flinke pot janken, of minstens een 

slechte nachtrust op een lege maag genieten? Hoeveel kinderen maken 

zich zorgen om hun bestaan? Ik vraag mij af hoeveel mensen er in een 

depressie geraken, of erger nog, door het uitzichtloze bestaan een einde 

aan hun leven maken? Ik vraag me af hoeveel mensen ruzie krijgen in het 

gezin door de toenemende spanningen, na het verliezen van een baan? En 

hoeveel echtscheidingen worden hier veroorzaakt? Hoeveel mensen 

sterven onnodig omdat ze de kosten van een behandeling niet kunnen 

dragen? Hoeveel kinderen lopen op te kleine schoenen, in versleten 

kleding, en gaan zonder ontbijt de deur uit? Hoeveel ouders zijn 

wanhopig? Hoeveel van deze kinderen en ouders raken verslaafd aan 

middelen, of belanden in een circuit waar ze “snel” geld kunnen 

verdienen? Om hoeveel mensen gaat het in Nederland? 

De maatschappelijke kosten van het afbraakbeleid zijn enorm! 

DEEL daarom dit bericht, zorg dat ieder uit zijn luie stoel komt 

Ook Stopdebankiers.nl maakt zicht ernstige zorgen en steunt de actie 

die Break The System organiseert. 

DATUM/TIJD:  27/01/2015 van 11:00 uur tot 20.00 uur 

LOCATIE: Binnenhof, Den Haag 

Het is zover…. 27-01-2015… zet die datum in je agenda!! Dit wordt een 

datum die je niet snel zal vergeten! Er zijn op dit moment VELE 

aanmeldingen van mensen die komen. 

Nederland in opstand! 

In deze planner kun je je registreren voor het event! Zo bieden we ook 

mensen zonder Facebook een mogelijkheid om zich kenbaar te maken! 
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U komt toch ook? Aanmelden voor de demonstratie !! kan op 

deze pagina Facebookpagina: Demonstratie 

Petitie: Tegen de groeiende armoede in Nederland 

Lees en deel ook de leugens van ons kabinet: De grote leugens over 2015 

Verzorgingsstaat Armoede in Nederland  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hc

LZ1FkvHZE 

Armoede in Nederland bestaat wel degelijk (video)  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M7

TOWddluts 

 

De MH17, MH370 en AirAsia-jet 8501 

Om zich een goed beeld te vormen van wat er momenteel gaande is in de 

onderlinge strijd tussen de leugengeesten, verwijzen wij naar onze 

borchures 320, 326 en 404.  Het gaat hierbij om de Troon des Satans, de 

satanische machten die vechten op 

leven en dood om de oppermacht en 

heerschappij.  Die strijd spitst zich 

toe tussen …….. u zult het bijna niet 

geloven …… tussen Nederland en 

Malaysië.  De MH17 staat hierbij in 

het teken van de confrontatie, 

waarbij 195 Nederlanders zouden 

zijn omgekomen, wat door 

sommige onderzoekers sterk in 

twijfel wordt getrokken. Er vond 

immers een verwisseling plaats van toestellen op Schiphol, wat aan de 

nummers duidelijk te zien is. Wat voor velen ongeloofwaardig zal zijn, 

is dat de satanisten Nederland willen zien als de enige rechtmatige 

eigenaar van de Troon des Satans, zie daarvoor de bewijzen in brochure 

799.  Die troon staat in Den Haag, in de Ridderzaal, en de tekenen van de 

satansbokgod Bafomet staan er duidelijk op afgebeeld. Nederland is het 

centrum van de 12 stammen Israels, het Nieuwe Sion Gods, en juist dáár 

richten de satanisten-reptilians of draken hún troon op. Waarom moet 
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Nederland zonodig de wrakstukken van de MH17 hier naar toe hebben 

gehaald voor technisch onderzoek? Dat had men door de VN moeten 

laten doen, of door een andere onafhankelijke instantie, zo die er al is te 

vinden op deze aarde.  Wat de meeste Nederlanders niet weten is, dat de 

Staat der Nederlanden een bedrijf is en alszodanig ingeschreven staat in 

Washington bij de SEC.  Amerika wordt vanuit Nederland bestuurd, en 

de leidinggevenden zitten verborgen in Den Haag en Wassenaar. En zij 

krijgen hun opdrachten weer van de Pindar, een Rothschild of protegé 

ervan uit Frankrijk. Zij zijn hard bezig om de Russische president Putin 

zwart te maken, te demoniseren, om hem uit zijn tent te lokken en de 

derde wereld oorlog te ontketenen.  Psalm 146 berijmd: 

 

1   Prijs JHWH' met blijde galmen; 

  Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 

  'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen

  Vrolijk wijden aan Zijn lof: 

  'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 

  Hem verhogen in mijn lied. 

 

2  Vest op prinsen geen betrouwen, 

 Waar men nimmer heil bij vindt; 

 
Zoudt g' uw hoop op mensen bouwen?

 Als Gods hand hun geest ontbindt, 

 Keren zij tot d' aarde weer, 

 Storten met hun aanslag neer. 

 

6  't Is JHWH, Wiens mededogen 

 Blinden schenkt het lieflijk licht; 

 Wie in 't stof lag neergebogen, 

 Wordt door Hem weer opgericht.

 God, die lust in waarheid heeft, 

 Mint hem, die rechtvaardig leeft. 

 

 

Wie interesse heeft om nog meer leugens en bedriegerijen te lezen, kan 

op Internet zoeken naar de maanlanding die nooit echt plaats vond. Naar 
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de Holocast en de grote aantallen die overdreven zijn. Naar het 9/11 

gebeuren in Amerika op 11 september 2001. Naar de Liegende Hollander 

Rutte. Naar de Yodians in Malaysië en de recente vliegtuigrampen. Naar 

de Chris-Lam en de One World Religion, etc. 

 Malaysië schijnt momenteel geplaagd of achtervolgd te worden door een 

aantal vliegrampen. Hoe komt dat? Is Malaysië het 9/11-land van de True 

Islam, de satanische illuminati, zie onze brochures 323, 326 en 404. 

Voor de zogeheten Yodians –dat zijn internationale zionisten-joden-  is 

Malaisië hun Zion-thuishaven. Volgens sommige bronnen zouden alle 

pausen ook Yodians zijn, dat zijn zonaanbidders.  In brochure 326 staan 

de True-Islam naties, en hun parlement is in Putrajaya gevestigd. De 

naam Putrajaya betekent: succesvolle prins. Daar wordt Lucifer 

verwacht, de komende wereldheerser of messias. Zie  

www.enderea.com   over deze Yodians. Niet New York, maar Kuala 

Lumpur is volgens hen de enige ware Yodian-stad ter wereld.  Er is een 

onderlinge strijd in het huis van satan, en de overige internationaal 

zionisten zijn zo te zien begonnen met hun ‘broeders en zusters’ in 

Malaysië goed af te straffen via zogenaamde vliegtuigrampen.  

 

Komst Ahriman 

De komst van Ahriman wordt niet alleen door zijn eigen profeten 

aangekondigd, maar er zijn ook talloze door hem geïnspireerde mensen 

die bezig zijn om een infrastructuur te scheppen die deze toekomstige 

incarnatie mogelijk moet helpen maken. Een belangrijke daad in dit 

verband is het intensiveren van een materialistische wetenschap. 

 

Materialistische (medische) wetenschap. 

Van het mensbeeld bijv. kan gezegd worden, dat er eens een tijd was waar 

men de mens als lichaam, ziel en geest zag, maar dat later de geest werd 

afgeschaft. In de nieuwere tijd is in feite ook de ziel (psyche) afgeschaft 

(niet als woord maar wel als levend begrip). De medische wetenschap 

bijv. ziet de mens alleen nog maar als materieel en alle geneesmiddelen 

gaan dan ook uit van een werking op het fysieke lichaam. Een 

neurowetenschapper als bijv. Dick Swaab reduceert de mens tot het 
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fysieke brein dat alles door chemische en elektrische impulsen  zou 

besturen. Gedachten, in zijn visie, zijn vergelijkbaar met nieren die urine 

uitscheiden, zo zouden de hersenen gedachten uitscheiden. Voor vrijheid 

en verantwoordelijkheid van de mens lijkt geen plaats meer te zijn. 

Immers zijn biologie schrijft hem dwingend 

voor hoe te handelen.  

In het transhumanisme zijn ideeën te vinden dat 

het menselijke bewustzijn als een stuk software 

geheel in een computer gedownload zou 

kunnen worden.  Het menselijke lichaam wordt 

biologisch gezien als zwak, sterfelijk, beperkt 

en incompleet. De lichamelijkheid als 

hardware gezien dient geupdate of beter gezegd 

geüpgrade te worden in die visie.  

Hoe het dan zit met de menselijke geest (zijn 

ik) en wat moraliteit is, daar houdt men zich 

niet of nauwelijks mee bezig. 

 

Van Rudolf Steiner: En de tijd zal komen, misschien in een helemaal niet zo verre 

toekomst, waar op een dergelijk congres zoals die plaatsvond in 1912, nog heel 

wat anders ontwikkeld zal worden, waar nog heel andere tendensen zullen 

optreden, waar men zal zeggen: “Het is nu al pathologisch bij de mens, als hij 

sowieso aan geest en ziel denkt. Gezond zijn alleen die mensen, die alleen maar 

van het lichamelijke spreken.” 

Men zal het als een symptoom van ziekte aanzien, wanneer de mens zich zo 

ontwikkelt, dat hij op het begrip kan komen: Er bestaat zoiets als een geest of 

een ziel.- Dat zullen zieke mensen zijn. En men zal  – daar kunt u heel zeker van 

zijn – het juiste geneesmiddel vinden, waardoor men dat kan aanpakken. 

Destijds schafte men de geest af. De ziel zal men afschaffen door middel van een 

geneesmiddel. Men zal vanuit een “gezonde opvatting” een entstof vinden, 

waardoor het organisme zo bewerkt wordt zo mogelijk al in de vroegste jeugd, 

zo mogelijk direct na de geboorte, zodat dit menselijke lichaam niet op de 

gedachte komt: Er is een ziel en een geest.- Zo scherp zullen de twee 

wereldbeschouwingen tegenover elkaar staan. De ene zal na te denken hebben, 

hoe begrippen en voorstellingen te ontwikkelen zijn, zodat ze aan de realiteit van 

geest en ziel aangepast zijn. De anderen, de opvolgers van de huidige 
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materialisten, zullen de inentingsstof zoeken, die het lichaam “gezond” maakt, 

dat wil zeggen zo maakt dat dit lichaam door zijn constitutie niet meer van zulke 

dwaze dingen spreekt zoals  ziel en geest, maar “gezond” spreekt over de 

krachten, die in machines en chemie leven, die in de wereldnevel planeten en 

zonnen konstrueren. Dat zal men door lichamelijke procedures bewerkstelligen. 

Aan de materialistische medici zal men het overlaten, de zielen uit te drijven uit 

de mensheid. 

 

Veel mensen hadden onlangs bij de inentingscampagne van de overheid 

betreffende de Mexicaanse griep, grote vraagtekens. De vraag was dan 

ook, gezien het bovenstaande, zitten er andere krachten achter de 

overheid en farmaceutische industrie, vooral gelet op het dwangmatige 

karakter van de campagne? 

Bovenstaand citaat geeft aan dat het een maatregel zou kunnen zijn, die 

gezien kan worden in het kader van de afschaffing van de menselijke ziel. 

 

De menselijke lichamelijke individualiteit van Ahriman. 

Uit bovenstaande mag blijken, dat een lichamelijkheid waarin Ahriman 

kan incarneren op zeer bepaalde wijze voorbereid moet worden, in zekere 

zin analoog aan de incarnatie van Christus in Jezus. Maar dan wel met 

heel andere middelen en voor heel andere doeleinden. Inenten is slechts 

een van de middelen om zo’n lichamelijkheid voor te bereiden. 

 

- Met vol bewustzijn echter moet de mensheid, terwijl zich op aarde schokkende 

gebeurtenissen zullen voordoen, de incarnatie van Ahriman tegemoetleven. De 

menselijke geest zal onder de voortdurende oorlogs- en andere noden van de 

naaste toekomst juist op het gebied van het fysieke leven zeer vindingrijk worden. 

En deze vindingrijkheid, die onafwendbaar is en door geen enkele houding te 

voorkomen, zal de menselijke lichamelijke individualiteit mogelijk maken, 

waarin Ahriman zich kan belichamen. Vanuit de geestelijke wereld bereidt 

deze ahrimanische macht haar incarnatie op aarde voor. En zij probeert dit zo 

te doen, dat zij, als zij in menselijke gestalte geïncarneerd zal zijn, de mensen in 

de grootst mogelijke mate zal kunnen verzoeken en misleiden. De taak voor de 

mensen in de komende ontwikkeling zal zijn om volbewust naar de Ahriman-

incarnatie toe te leven. Volbewust, opdat deze Ahriman-incarnatie dienstbaar 

zal kunnen zijn aan de mensheid wat betreft het bevorderen van een hogere, 
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spirituele ontwikkeling….De mensen moeten bewust deze incarnatie van 

Ahriman tegemoetgaan en zorgen dat zij op elk gebied steeds bewuster 

worden….Ze moeten weten, dat Ahriman onder de mensen op aarde zal leven, 

maar ook dat de mensen hem tegemoet zullen treden en zelf zullen bepalen wat 

ze van hem willen leren en opnemen. 

 

De rampen die de mensheid in de komende tijd zullen treffen zullen de mensen 

zeer vindingrijk maken. Uitgaande van de krachten en substanties der aarde 

zullen zij allerlei ontdekken wat de mensheid tot voedsel kan dienen. Maar de 

manier waarop deze uitvindingen worden gedaan, zal tegelijkertijd de 

samenhang aan het licht brengen, die tussen het materiële en de organen van 

het verstand (niet van de geest, maar van het verstand) bestaat. Men zal 

ontdekken wat men moet eten en drinken om knap te worden. De mens kan niet 

een geestelijk wezen worden door te eten en te drinken, maar hij kan op die 

manier wel heel knap, geraffineerd knap worden. 

Deze dingen zijn nu voor de mens nog verborgen. Ze worden reeds nagestreefd, 

maar zullen ook geheel vanzelf aan het licht komen door de ontberingen van de 

komende tijd.Er zijn geheime genootschappen, die op een bepaalde manier van 

deze dingen gebruik zullen maken, en die zo de omstandigheden voor kunnen 

bereiden waarin Ahriman zich op de voor hem juiste wijze zal kunnen 

incarneren.  

 

 In het transhumanisme en posthumanisme waarvan Ray Kurzweil en 

Kevin Warwick bekende representanten zijn heerst de visie dat de mens 

zo omstreeks het jaartal 2045 een geslaagde symbiose zou kunnen 

aangaan met de computer, die in het menselijke zenuwstelsel 

geïntegreerd is en daarmee bijv. zijn intenties rechtstreeks zou kunnen 

binnenleiden in een computer. Ze noemen dit moment “singulariteit” en 

dat betekent in hun visie dat er daarmee een nieuw menselijk ras is 

ontstaan.  

http://www.overlordsofchaos.com/html/ahrimanic_deception_2.html 

 

Deel 2 volgt DV te zijner tijd. 


