Voorwoord
Nadat de schrijver van dit boek, Commandant W.J.G. Carr, op 2 oktober 1959 overleed, liet hij dit
boek in de vorm van een manuscript na samen met vele losse notities, refererende boeken en half
geformuleerde gedachten, etc. Zijn laatste wens was dat het boek voltooid zou worden en gepubliceerd,
zodat iedereen bekend zal kunnen worden met het bestaande plan om elk spoor van beschaafdheid in
de wereld uit te wissen en alle beschavingen zoals we ze nu kennen.
Een dergelijke taak gaat zeker een gewone taak te boven. Ik als zijn oudste zoon werd gevraagd om een
poging te wagen het manuscript te bewerken, uit te werken en te corrigeren naar beste vermogens
voorafgaand aan de publicatie. Dit heb ik gedaan naar mijn beste vermogens. Ik heb niets aan het ruwe
werk toegevoegd of veranderd behalve zo gevraagd in kantlijnnotities geschreven in het handschrift
van mijn vader.
Ik ergerde mij aan deze taak omdat dit mijn capaciteiten te boven ging. Gelijkertijd vond ik het zeer
interessant en belonend om de gedachten te schikken van een man die bijna zeven jaar geleden is
overleden.
Op enkele plekken in het manuscript vond ik notities zoals: “onderzoek de betrouwbaarheid van dit of
dat punt” of “vind meer informatie over die en die persoon”. Elke keer verwijderde ik het betwijfelde
punt in zijn geheel, omdat het altijd de sterke overtuiging van mijn vader was dat niets ooit geschreven
moest worden voordat het onomstotelijke bewezen was in het licht van bestaande kennis. Aangezien ik
niet beschik over de benodigde oordeelkunde om te beslissen welke informatie al of niet in dergelijke
gevallen gebruikt kon worden, vond ik het veiliger om de informatie in zijn geheel weg te laten.
Het feit dat dit boek maar dertien hoofdstukken bevat zal sommige mensen irriteren en anderen
frustreren: Ik denk dat ieder dit het leest met een rusteloos gevoel achter blijft. “De incomplete
symfonie” is nooit afgemaakt en dit boek zal ook nooit afgemaakt worden, behalve door elke lezer zelf,
in de komende tijd door persoonlijke ervaringen als de verhaallijn zich ontvouwd.
Veel van u zullen schrikken van de geschreven verklaringen in dit boek; velen zullen het verwerpen als
het raaskallen van een gek; sommigen zullen het boek niet uitlezen omdat het ongemakkelijk voelt en
angsten opwekt die men niet onder ogen wil komen. Maar velen anderen, en ik hoop dat het de
meerderheid is, zullen in dit werk de antwoorden vinden op de meest ingewikkelden van de vragen die
de mens heeft beziggehouden vanaf het prille begin, en materiaal die aanleiding zal geven om te
kunnen piekeren over mogelijke oplossingen voor de toekomst.
Het komt voornamelijk aan op deze laatste groep, maar in wezen op iedereen van goede wil, ongeacht
zijn kleur, ras of geloof, dat dit werk met respect opgedragen wordt aan mijn vader. Samen met het
opdragen is het mijn eerlijke hoop en gebed dat ieder van u, op zijn manier, zal streven om de
catastrofe af te wenden die ons zeker zal overkomen als de Duivelse plannen niet snel worden
verijdeld.
Diegenen die besluiten verder te lezen wijs ik op feit dat dit een incompleet werk en dat als er een gat
lijkt te bestaan of een onderbreking op sommige plekken dat dit te wijten is aan het publiceren van een
ruw concept wat ongetwijfeld een gepolijst literair werk zou zijn geworden als Commandant Carr een
paar maanden langer had geleefd om het zelf af te maken.
Accepteer alstublieft mijn verontschuldigingen voor het overduidelijke gebrek om dit geschreven te
voltooien en ik hoop dat ondanks de tekortkomingen het een bron is voor uw toekomstige
overwegingen. Zelfs dat het een inspiratie wordt voor aanstaande goede diensten om de poging van de
schrijver te continueren om: “De waarheid te vertellen en de Duivel te schande te maken”. Als we allen
samen werken, kunnen we misschien met de hulp van onze Schepper, de wereld een beetje meer maken
zoals God het bedoeld had.
Met vriendelijke en oprechte groet
W.J. Carr, Jr.
Lima, Peru
June 2, 1966

Naschrift van de uitgever
In juni van het jaar 1966, bijna op de dag af dertig jaar geleden toen Wm. Carr, Jr. het voorafgaande
voorwoord schreef voor het laatste werk van zijn vader, ontving Omni dit manuscript van bevriende
patriotten die bevriend waren met de familie Carr. Het was, zoals aan hen, aan Omni gegeven met de
intentie om het te laten publiceren vanwege de informatieve inhoud.
Omni was al jaren bekend met de geruchten van het bestaan en was met het nodige speurwerk
uiteindelijk in staat het te lokaliseren. Zoals eerder vermeld was de schrijver overleden voordat het af
was en dit werk is gepubliceerd in de staat zoals het door Omni ontvangen is. Er zijn geen
veranderingen of aanpassingen gedaan aan de feitelijke inhoud behalve enkele kleine annotaties die
noodzakelijk leken.
De uitgever

Bijschrift van Threeworldwars webmaster
Lees dit boek met een open geest. Er zullen veel zaken verklaard worden die klaarblijkelijk achterhaald
zijn of aanzienlijk verder gevorderd zijn nadat ze jaren geleden op papier gezet zijn. Echter zal het
voorzien in een perfect raster waarmee de gebeurtenissen in de wereld begrepen kunnen worden als we
de periode ingaan die leiden naar de Derde Wereldoorlog.
Zonder het plot weg te geven is hetgeen we op aarde zien gebeuren een fysieke manifestatie van de
oorlog die zich afspeelt in de etherische wereld. Dit boek zal die context nader toelichten. Als u dit
eenmaal begrijpt zal u begrijpen waarom de Derde Wereldoorlog onvermijdelijk is.
Michael B. Haupt
ThreeWorldWars Webmaster

Inleiding
Aangezien ik mij geheel bewust ben van mijn beperkingen wil ik vrij toegeven dat sinds ik ‘Pawns in
the Game (1955)’en ‘Red Fog Over America (1975)’ heb gepubliceerd en doordat ik deze boeken
gepubliceerd heb, ik veel meer te weten gekomen ben over de ‘World Revolutionary Movement’
(W.R.M.) en zijn relatie tot het voortdurende Luciferiaanse complot die gericht is tegen God en de
mensheid door diegene waar de ‘Synagoge of Satan’ (S.O.S.) op de Aarde uit bestaat, dan voordat ik ze
gepubliceerd had.
Een schat met aanvullende informatie heeft mij bereikt vanuit een breed publiek van alle klassen,
kleuren en geloven. Zij hebben aanvullende bewijzen geleverd die ik in dit boek heb verwerkt. Ik geef
toe dat ik onwetend was over de meeste ervan die ik nu mijn lezers presenteer, dan toen ik mijn andere
twee boeken publiceerde.
Ik schaam mij er allerminst voor dat mijn kennis in 1955 beperkt was over de strijd die Lucifer
veroorzaakt waardoor de mensen zich van God verwijderen, zodat hij ze als slaaf voor de eeuwigheid
fysiek, mentaal en spiritueel kan knechten. Het zal voor anderen een goede les zijn. Ik was oprecht
toegewijd aan mijn werk en studie vanaf 1911 om het antwoord te vinden op de vraag: “Waarom kan
de Mens niet in vrede leven en derhalve genieten van de giften en zegeningen waarmee God, de
Schepper, ons overlaad?” Mijn laatste reeds uitgegeven twee boeken bewijzen dat ik na vierenveertig
jaar ik nog steeds een hoop moest leren.
Ik zou nalatig zijn in mijn plichten tot God en mijn medemens als ik deze aanvullende informatie niet
openbaar zou maken. Ik weet dat de vijanden van God mij belachelijk zullen maken en naar
verklaringen zullen wijzen die in de andere twee gepubliceerd zijn. Ik publiceer waarvan ik denk dat
het de waarheid is – ik heb mij nooit onschendbaar geacht. Fouten maken is menselijk – vergeven is
een gave van God.
Om naar mijzelf eerlijk te zijn wil ik verklaren dat mijn ENIGE echte fout was dat ik niet in staat was
om het verband te zien tussen de bovennatuurlijke relatie van de Luciferiaanse opstand in de Hemel
met de World Revolutionary Movement zoals het nu wordt uitgevoerd. Ik gaf de schuld aan de
internationale bankiers; zelfzuchtige internationaal Kapitalisme, Nazisme en Communisme als de
wortels van het kwaad. Ik wist, diep in mijn hart, dat oorlogen en revoluties jaren en jaren vooruit
bekokstoofd werden en ontworpen om uiteindelijk de vernietiging te brengen van ALLE bestaande
regeringsvormen en religies, zodat een totalitaire dictatuur opgelegd kan worden op hetgeen
overgebleven is van de bevolking nadat de laatste sociale rampspoed geëindigd is; maar ik wist het niet
zeker, zo zeker als ik nu ben, dat de W.R.M. een exacte kopie is van de strijd van Lucifer en zijn
volgelingen om het Universum te beheersen in de hemelse wereld dat wij kennen als dé hemel.
Ik gaf mijn laatste boek de titel ‘Red Fog Over America’ omdat ik mij er geheel bewust van was dat de
propaganda van de Kwaadaardige Krachten gericht was om te voorkomen dat de grote meerderheid
van de mensen achter de WAARHEID komt. Ik dacht dat ik door deze ‘mist’ heen kon kijken – maar
ik had het fout! De aanvullende bewijzen en informatie die ik mijn lezers voorleg in ‘Satan, Prins van
Deze Wereld’ maakt duidelijk dat ik mij alleen door de buitenste lagen van de ‘mist van leugens en
bedrog’ had geworsteld dat het handelsmerk is van de deelnemers bij de Synagoge of Satan en die het
Duivelse (Luciferiaanse) complot op deze Aarde toepassen.
Ik wil met klem duidelijk maken dat ik niet geloof dat de ‘Synagogue of Satan’ (S.O.S.) Joods is, maar,
zoals Christus ons met een duidelijk doel heeft verteld, dat deze bestaat uit “Diegene die zeggen dat ze
Joden zijn… maar het niet zijn… en liegen” (Rev. 2:9 en 3:9). Ik hoop dat ik in dit boek bewijs dat de
‘Protocollen’, die gedetailleerd vertellen over het duivelse plan, herzien en gemoderniseerd door
Weishaupt tussen 1770 en 1776, niet van de ‘Learned Elders of Zion’ (Wijze Ouderen van Zion) zijn,
maar van de Synagogue of Satan gebaseerd op de Luciferiaanse ideologie om een Wereldregering tot
stand te brengen waarvan de macht zich zal worden toegeëigend door de Hoge Priesters van het
Luciferiaanse Geloof die in het geheim leiding hebben gegeven aan de Synagoge van Satan.
Dit boek is geschreven om de massa te informeren. Met mijn beperkingen probeer ik het mandaat toe te
passen dat Christus ons gegeven heeft. Ik ben niet van plan om de pagina’s van dit boek vol te kladden
met honderden voetnoten van titels, hoofdstukken en verzen van zogenaamde experts. Ik vind dat veel
te veel schrijvers, experts aanhalen die in het geheim de Luciferiaanse zaak aanhangen. Ik zal mijn
lezers vragen om te accepteren wat ik schrijf als hetgeen wat ik als de waarheid beschouw.
Als bewijs van mijn oprechtheid noem ik dat ik tot zover negen boeken en honderden artikelen van
non-fictie heb gepubliceerd waarvan niet is bewezen dat ik er echt naast heb gezeten. Ik heb in zijn
geheel elke geldzuchtige overweging afgewezen. Tijdens mijn studie, mijn onderzoek en het schrijven
van mijn boeken heb ik nooit financiële hulp geaccepteerd, noch voel ik de behoefte om door mijn
werk er financieel beter van te worden. Ik heb de inkomsten van mijn arbeid en schrijven gebruikt om
voor mijn familie te zorgen om daarnaast verder te studeren en onderzoek te plegen. Nadat mijn

kinderen zelfstandig werden heb ik mijn werk en archief aan de Federation of Christian Laymen
geschonken voor onderwijsdoeleinden.
Mijn vrouw en ik leven van pensioenen die ik ontvang voor invaliditeit die ik opgelopen heb tijdens de
beide Wereldoorlogen.
Ik realiseer mij volledig dat de agenten van de Duivel het geloof in de Bijbel ongeliefd maken; ik weet
dat het niet ‘in’ is om in de Hel of de Duivel te geloven; ik weet dat ik belachelijk gemaakt zal worden
om hetgeen ik schrijf….. MAAR IK WEET DAT IK DE WAARHEID SCHRIJF.
Niemand zal plezier beleven om de inhoud van dit boek te lezen, maar diegene die het lezen, zullen
dingen zien in hun ware hoedanigheid; zij zullen in staat zijn om te begrijpen wat er vandaag in de
wereld gebeurd en waarom.
Wat ik ga zeggen zal vreemd klinken van een man met een oorlogsverleden zoals de mijne, maar
omdat oorlogen en revoluties, die aan de massa (Goyim) worden opgedrongen, als gereedschap dienen
waarmee de ‘Synagogue of Satan’ diegene die zij willen onderwerpen, hun eigen vormen van regering
en geloofsovertuiging laten vernietigen zodat zij geketend zullen worden onder een Luciferiaanse
dictatuur. Het is duidelijk dat de enige manier om te voorkomen dat zij dit duivelse plan kunnen
uitvoeren naar zijn begrijpelijke eindpunt, is om te weigeren betrokken te worden bij elke vorm van
oorlog of revolutie onder elke omstandigheid. Dit vergt van individuen om passief verzet te plegen naar
overheden die hen in een oorlog dwingen.
Ik verachte eens alle gewetensbezwaarde dienstweigeraars. Ik beschouwde hen als lafaards, verraders
van hun land die niet de voordelen waardeerden die staatsburgerschap hen gaf. Maar ik realiseer mij
nu, na het bestuderen van de Luciferiaanse samenzwering vanuit alle hoeken, wat God werkelijk
bedoelde toen hij ons het gebod gaf “gij zult niet doden”. Hij duidde met dit gebod niet dat het doden
op grote schaal zoals bij oorlogen en revoluties gerechtvaardigd kan worden.
De door Weishaupt herziene versie van de Eeuwenoude Samenzwering zegt dat oorlogen en revoluties
aan het Goyim zal worden opgedrongen, zodat diegene de samenzwering leiden om zich de
werelddominantie toe te eigenen “in vrede naar hun doel werken”. Zij laten ons vechten terwijl zij
achterover zitten en ons vanaf de zijlijn aanvuren. Daarbij zei Weishaupt dat diegene die de
samenzwering sturen er voor zullen zorgen dat de overwinnende naties geen voordeel zullen hebben
van het veroverde land of het annexeren. Kan elk geïnformeerd persoon ontkennen dat dit beleid niet
letterlijk is uitgevoerd bij de Eerste en Tweede Wereldoorlog? Aan de andere kant is het Communisme
gegroeid in grootte en sterkte zodat het gelijk staat aan de rest van de wereld.
Is het waar dat in de aangewakkerde revoluties, om het Communisme te krijgen waar het nu is, de
massa’s (Goyim) elkaar moesten bevechten, maar dat diegene die de macht toe-eigende nooit betrokken
zijn geweest bij werkelijke gevechten behalve per ongeluk. Het is een ander vreemd feit dat als de
agenten op het bovenste niveau van de Synagogue of Satan betrapt werden bij het ondermijnen van de
staat en/of het kweken van revoluties, zij nooit geëxecuteerd werden maar hooguit gevangen genomen
werden om vervolgens vrijgelaten te worden, zodat zij verder konden gaan met hun ondermijnende
activiteiten zoals ik heb bewezen in mijn voorgaande boeken.
Ik geloof nu dat God bedoeld heeft dat de mens zijn eigen leven kan beschermen tegen een aanvaller;
om zijn vrouw en familie en huis te beschermen, maar ik geloof dat het uitbreiden van dit principe of
natuurwet naar nationaal of internationaal niveau ongetwijfeld deel is van de Luciferiaanse
samenzwering. Soldaten en politie waren in eerste instantie bedoeld om de wet en orde te handhaven en
de zwakken te beschermen tegen criminele elementen die de morele code en natuurwetten weigeren te
accepteren zoals die bij geciviliseerde samenleving aangenomen zijn. Dit is de ENIGE reden waarop de
koning en/of heerser ervan gebruik dient te maken, om macht uit te oefenen om wet en orde te
handhaven. Als hij zijn rechten misbruikte kon de bevolking zaken rechtzetten zoals met de Magna
Carta, maar onder de wetten van God was het nooit bedoeld dat zij dynastieke regelgeving vernietigt.
De Protocollen scheppen op dat doordat zij het Goyim deze fout hebben laten maken, zij hierdoor hun
enige bescherming hebben opgegeven tegen diegene die verklaarden om hen van oude overheersers te
bevrijden om hen vervolgens in een nieuwe onderwerping te leiden van een totalitaire dictatuur.
Ik realiseer mij dat de Illuminati er aan zal werken om die verklaringen aan flarden te schieten, maar
het feit blijft dat ik niet langer een bewijs in het Schrift kan vinden of door overwegingen, om onszelf
toe te staan om in tegenstrijdige kampen gedeeld te worden zodat wij, bewapend, elkaar moeten
bevechten en doden om een politiek, sociaal, economisch of ander probleem op te lossen, maar die
vervolgens geen oplossing biedt. Er is geen zin te vinden in dat Christenen tegen elkaar opgezet kunnen
worden en elkaar kunnen doden bij tienduizenden tegelijkertijd zonder dat zij de minste persoonlijke
wroeging hebben met elkaar.
Om terug te komen op het passieve verzet! Ghandi deed het goed door dit principe te gebruiken en
werd daarom vermoord. Wat hebben we in zijn plaats? Een man die zegt neutraal te zijn, maar in

werkelijkheid de Synagogue of Satan helpt om een evenwicht te behouden zodat “als het Goyim elkaar
weer naar de keel grijpen” in de Derde Wereldoorlog waar de twee kampen min of meer elkaars
gelijken zijn zodat zij in staat zijn om de oorlog lang en destructief te laten zijn. Het lijkt mij dat we
helden zouden worden om een principe, zoals passief verzet, te verdedigen, zelfs als dit zou leiden tot
onze dood door de handen van diegene die de Synagogue van Satan dienen. Het lijkt mij beter om te
sterven met ons Geloof in God dan een fysiek gevecht met anderen die onze spirituele broeders zijn en
eigenlijk onze vrienden zouden moeten zijn. Als steun voor mijn bovenstaande redenering haal ik aan:
2 Kings7:4; Ps. 44:22; Matt. 10:28; Luke 12:4; Rom. 8:36; Jas. 5:6.

De Duivel, de Wereld en het Vlees
Omdat leugen en bedrog het handelsmerk zijn voor de leiding van de World Revolutionary Movement
(W.R.M.) is er nooit, sinds het vastleggen van de geschiedenis, een schenking toegekend door
overheden, onderwijsinstellingen, zogenaamde charitatieve instellingen of andere bronnen van rijkdom
en macht, zodat geschiedkundigen een accuraat gedocumenteerde geschiedenis konden samenstellen
van de World Revolutionary Movement (W.R.M.).
Ook ik ben niet in staat om de hulp te financieren om een grondige en bevredigende taak te verrichten
(hetgeen op zijn minst tien of meer jaar studie of onderzoek nodig heeft) om de kennis volledig te
bewijzen die ik heb verkregen tijdens het zoeken naar het antwoord voor de vraag: “Waarom kan het
Menselijk Ras niet in vrede leven en daarom genieten van de overvloedige zegeningen en giften die
God ons ter beschikking stelt om te gebruiken en van te genieten ?” Ik bied de bewijzen die heb weten
te verkrijgen aan om te bewijzen dat hetgeen we vatten onder W.R.M. niet meer of minder is dan de
voortdurende Luciferiaanse opstand tegen het Recht van God om de Ultieme Autoriteit uit te oefenen
over het Gehele Universum.
Vele geschiedkundigen, inclusief de uitmuntende studenten zoals Mrs. Nesta Webster; Count De
Poncin; Copin-Albancelli; (Copon P.O. Copin C.J.) Dom Paul Benoit; Ed. Em. Eckert; Arthur Preuss;
Domenico Margoitta;Witchl; His Eminence the Most Rev. Cardinal Caro Rodriguez; Don Bell, of
Palm Beach, Florida en vele anderen, lijken niet in staat te zijn geweest om de oorlogen, revoluties en
algemene chaos die in deze wereld vandaag de dag overheerst te verbinden met het feit dat het Heilige
Schrift, het inspirerende Woord van God, zonder veel omhaal ons verteld, dat toen God besloot om
deze aarde te bewonen samen met de mens, Satan in de Tuin van Eden arriveerde om onze eerste
ouders van God afvallig te maken. Hij volbracht zijn doel, ondanks het feit dat God met hun gewandeld
en gepraat had in het vroege paradijs dat we Eden noemen, met de uitleg van Zijn plan om het hele
universum te besturen en hun te vertellen van Zijn wens, dat zij voor een tijd op deze aarde konden
leven om te bewijzen dat zij Hem eerlijk liefhadden een oprecht verlangde om Hem vrijwillig te dienen
voor Alle eeuwigheid uit respect voor Zijn oneindige perfectie.
De studie van de geschiedenis van vergelijkende geloven bewijst dat zelfs de meest primitieve
nomaden en Sefardische stammen niet alleen geloofden dat andere werelden bestonden voordat het
“Opperwezen” deze wereld creëerde , maar bewijst dat wat sommige van ons ‘ongeciviliseerde’
stammen noemen (die bestaan door jagen, vissen, het verzamelen van wilde vruchten van de aarde,
voordat de mens begon met het cultiveren van de grond en dieren hielden zodat zij gebruikt konden
worden voor productieve doeleinden) geloofde dat op een bepaalde tijd, op een bepaalde plek, voordat
God besloot deze aarde te creëren, er een revolutie is ontstaan omdat één van de door God gecreëerde
wezens Zijn recht aanvocht om zijn Oppermacht uit te oefenen over het hele Universum.
Aangezien dit aspect over het ontstaan van de W.R.M. vele dikke boeken zal vullen, is het toereikend
voor ons doel om te verklaren dat dit basale principe van “religieus” geloof gedeeld werd door de
Aboriginals. W. Schmidt , schrijver van “Der Ursprung des Gottesides”, heeft zeven delen
gepubliceerd (Munster i.W 1912-1940). Deel VIII was bij de drukker in de tijd dat dit boek werd
geschreven, dwz. 1958 en de delen IX tot XIII zijn alleen nog in de vorm van een manuscript. Hij
wordt beschouwd als de voornaamste autoriteit op dit onderwerp en Fr. Schmidt onderscheidt de
primitieve volken van deze wereld in de “Urkulturen” , maw. diegene die leefden door het verzamelen
van voedsel en het jagen van gevogelte, vis en wild, naast de “Primakulturen” die zich ontwikkelde uit
de eerdergenoemde tot producenten door het bebouwen van het land en het fokken van dieren. De
mensen die we nu Aboriginals noemen zijn de overblijfselen van de menselijke beschaving die zich
nooit hebben ontwikkeld na het Urkulturen stadium.
Fr. Schmidt verdeeld wat overblijft van de “Urkulturen” dwz primitieve beschavingen in drie groepen;
(1) De Zuidelijke , bestaande uit verscheidene stammen, (Aboriginals) in zuidoost Australië, (2) Het

Midden, bestaande uit de pygmeeën en pygmoïden in Afrika en zuidoost Azië, inclusief Ceylon, de
Andaman Eilanden en de Filipijnen, en (3) De Noordelijken of Noordpoolse-Amerikanen, van wie
afstammelingen ook te vinden zijn in het noordelijke Azië en zich verspreid hebben onder de Eskimo
en Amerikaanse Indianen.
Allen van deze zogenaamde ongeciviliseerde mensen delen het fundamentele geloof dat
(1) voorafgaand aan de creatie van deze wereld bestonden er andere werelden, (2) op een bepaald
tijdstip voordat het Opperwezen deze wereld creëerde er een revolutie had plaatsgevonden in de
hemelse wereld (Universum) veroorzaakt door het feit dat sommige wezens van de Schepper Zijn recht
aanvochten op de Opper-heerschappij over het hele universum, (3) dat als uitkomst van deze opstand
tegen absolute overheersing van de Schepper (God) het Universum verdeeld werd in “Goed” en
“Slecht”, (4) dat de Slechte Geesten zich bemoeiden met Gods werk terwijl Hij bezig was met het
creëren van deze wereld, (5) dat vanaf het moment dat deze wereld gemaakt was deze slechte krachten
aan het werk waren om te voorkomen dat de mens zich ging houden aan de Wil van God, (6) dat het de
afgevaardigde van de leider van de hemelse revolutie was die de dood, ziekte en Al het Slechte naar het
menselijke ras bracht omdat hij onze eerste ouders misleidde om van God te deserteren. 1
Elke groep nakomelingen van de Urkulturen, die overleefd hebben zonder een contact tot op heden,
met de zogenaamde beschaving, heeft zijn eigen specifieke geloof in HOE de leider van de slechte
geesten, die we als “De Duivel” benoemen, gepoogd heeft om God dwars te zitten bij het creëren van
deze wereld. Elke groep heeft zijn eigen specifieke manier om hun kinderen te informeren HOE en
WAAROM de duivel de dood, ziekte, oorlogen en andere beproevingen bij het menselijk ras gebracht
heeft. Maar ze stemmen allen in dat het de Duivel was, en nog steeds is, de “RIVAAL” van God, het
Opperwezen die de hemel en aarde creëerde.
Volgens de Algonquins van het noordelijke deel van Californië, komt de Duivel ten tonele toen het
Opperwezen bijna de creatie voltooid had. Hij probeert iets van het werk zichzelf toe te eigenen.
Volgens de mythologie van de Algonquin verschijnt de Duivel vaak in menselijke vorm en omdat hij
de dood in deze wereld heeft gebracht veranderde God hem in een dier die zij de Coyote noemden.
In “News behind the News” publiceerde ik bewijzen die er sterk op wijzen dat Satan onze eerste ouders
vervloekte om over te lopen van God, doordat Eva zich liet verleiden in “perversie” van seks, met de
belofte dat als zij zijn toenadering accepteerde en zijn advies opvolgde hij haar de geheimen van
voortplanting zou leren, en haar samen met Adam de gelijke van God zou maken. Ik wees hiermee op
de leer van de Luciferiaanse Gelovigen dat Satan haar initieerde in de geneugten van seksuele
interactie. We gebruiken het woord “perversie” met als doel dat wat de Duivel Eva leerde op het gebied
van seks en seksueel gedrag, gedragingen waren die haaks stonden op wat God bedoeld had wat tussen
een man en zijn vrouw zou moeten bestaan.
Tijdens het lezen van het boek Satan vonden we dat andere mensen, die beschouwd worden als experts,
bewijzen en meningen aanhaalden die het geloof ondersteunen dat de perversie van seks er de oorzaak
van was dat “de mensheid viel en hem aan de dood blootstelde”.
Bepaalde predikanten en priesters schreven mij dat de aanname dat Satan fysieke gemeenschap had
met Eva volslagen nonsens is omdat Satan een pure geest is en daarom niet de vermogens had om
seksuele gemeenschap te hebben met een mens. Tot deze argumenten ben ik eerder eens met de vrouw
die zei: “Ieder zijn eigen smaak” waarna ze de koe een kus gaf.
In het boek Satan zegt Joseph Henninger, S.V D., tijdens de discussie van “Rivaal van God bij
Primitieve Geloven”, dat de Wintum-stam uit Californië naar God, de Schepper, refereren als “Olelbis”
en naar de Duivel als “Sedit”. Volgens de mythologie van de Wintum-stam, verlangde Olelbis dat de
leden van het menselijk ras samen zouden leven als broers en zussen; dat er geen geboorte of dood zou
zijn, dat het leven aangenaam en makkelijk zou zijn en dat het doel van het leven was om met Olelbis
in de hemel samen te komen en met hem in alle eeuwigheid te leven. Om de honger van het menselijk
lichaam te stillen, creëerde Olelbis een soort noot dat geen schil had en van de boom valt als deze rijp
is (dit soort noot is nog steeds een voornaam onderdeel van het voedsel van de Wintums). Olelbis
droeg twee broers op om een weg te maken van de aarde naar de hemel om te dienen bij de
samenkomst van de stam met zijn Schepper. Maar Sedit verscheen op het toneel en verleidde één van
de broers dat het beter was om seksuele gemeenschap te hebben en het menselijk ras te verspreiden. De
ene die door Sedit verleidt was overtuigde de ander, en beiden verlieten Olelbis en spande samen om
de weg te vernietigen die zij tussen hemel en aarde aan het bouwen waren.
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De schrijver is dank verschuldigd aan Mr. Richard M. Passil, Poughkeepsie, NY, die hem een kopie van het boek
Satan, gepubliceerd door Sheed and Ward, stuurde. De lezers die dieper wensen in te gaan in dit aspect van de
W.R.M. doen er goed aan dit boek te lezen

Sedit die geschrokken is dat hij de dood bij het menselijk ras gebracht heeft en zelf moet sterven,
probeert zijn lot te ontsnappen. Hij maakt voor zichzelf een mechanisme van bogen en bladeren (een
vliegtuig) waarmee hij naar de hemel hoopt te vliegen. Hij stort echter neer en vind de dood. Olelbis
kijkt vanuit de hemel neer en zegt, “Zie. De eerste dode! Vanaf nu zullen (alle) mensen sterfelijk zijn.”
Volgens de mythologie van de Yakuts die in de noordoostelijke extremiteit leven van Siberië was de
aarde in het begin geheel bedekt met water. Ai-tojon (het Opperwezen) zag een bubbel van waaruit een
stem klonk. Ai-tojon vroeg de stem, “Wie bent u? Waar kom je vandaan?”
De stem antwoordde, “Ik ben de duivel. Ik leef op de aarde die zich onder het water bevindt.”
Ai-tojon zei: “Als dat waar is, breng mij een deel hiervan.”
De duivel dook en bracht een stuk aarde. Ai-tojon nam het aan, zegende het en legde zich erop neer en
rustte op de wateren. De duivel probeerde hem te verdrinken, maar des te meer hij trok en rukte om het
omver te krijgen werd het vlot dat God uit de aarde gemaakt had des te groter. Tot zijn verbazing en
ongenoegen, bedekte het bijna al de wateren en werd het de wereld waarop het menselijk ras nu leeft.
De mythologie van de Tartaren van Altai is vrijwel gelijk aan die van de Yakuts, behalve dat hun
legende verhaalt dat nadat Erlik (de slechterik) de eerste aarde boven bracht vanuit de diepten en de
Schepper het in droog land veranderd had, de Schepper hem opdroeg opnieuw te duiken om meer aarde
te brengen. Erlik besloot te doen wat de Schepper en bracht twee stukken aarde naar boven, waarvan
hij één verborg in zijn mond. Maar het zwelde op en hij moest het uitspugen om niet te stikken. De
aarde die hij uitspuugde werd door God gevormd als bergen, moerassen en dor land. Toen zei de
Schepper tot Erlik, “Jij bent nu zondig. Jij wilde me bedriegen. Alle mensen die slechte gedachten
hebben zullen tot jouw volk behoren; maar de goede mensen zullen mijn mensen zijn.”
We hopen ons standpunt te bewijzen dat de scheiding van “Goed” en “Slecht” eerder plaatsvond
voordat deze wereld begon en hier gebracht is door de Duivel die wij Christenen Satan noemen.
Toen Lucifer, die werkt via één van zijn Prinsen van de Duisternis, die we Satan genoemd hebben,
veroorzaakte dat onze eerste ouders, Adam en Eva, God te verlieten, zij en hun afstammelingen
automatisch aan Lucifer behoorden en kinderen van het vlees bleven totdat zij door eigen wil en
toestemming bewijzen dat zij verlangen om hun vriendschap met God te herstellen en spiritueel
opnieuw geboren worden. De manier waarop de Luciferiaanse samenzwering, die het Recht van God
betwistte om de opperste autoriteit te zijn over het hele universum, naar deze aarde was overgebracht
zodat de Koning van Hel het aan zijn domein kon toevoegen samen met de menselijke wezens, zal in
detail hierna worden besproken.
Op dit moment is het nodig om bewijzen te leveren om uit te leggen wat er werkelijk gebeurde in dat
deel van het hemelse rijk dat we de hemel noemen ten tijden van de Luciferiaanse revolutie. Dit is
nodig omdat de Krachten van het Kwaad, die de sturende kracht is achter het voortduren van de
Luciferiaanse samenzwering vanaf het moment dat het naar deze aarde is overgebracht, er de reden van
is dat de WAARHEID verborgen is, en er voor zorgt dat de WAARHEID zo moeilijk te vinden is, dat
de gemiddelde man-in-de-straat niet verweten kan worden om weinig kennis te hebben over de
waarheid, zelfs als zijn eeuwige redding af zou hangen van de kennis van deze WAARHEID.
Het grootste struikelblok dat de gemiddelde persoon moet overwinnen voordat hij, of zij, kan begrijpen
en geloven in het voortdurende bestaan van de Luciferiaanse samenzwering is het uit zijn geest wissen
van de valse opvatting over duivels, omdat hij geleerd is dat Duivels afschrikwekkende wezens zijn,
met lelijke gezichten, gehoornde hoofden, gekloofde hoeven en gevorkte staarten, etc.
St. John van het Kruis zegt: “De Duivel is de sterkste en de sluwste van onze vijanden, en de
moeilijkste om te ontmaskeren”. St.John zegt:”De Duivel heeft genoeg kunde om onze wereld en het
vlees te gebruiken voor zijn eigen doeleinde (het onderwerpen van de ziel van de mens) net als de top
van zijn trouwe acolieten.”
Deze heilige zegt dat de Duivel een groot aantal geloven ruïneerde die perfectie nastreefden. 2
De reden dat de meeste mensen de Duivel voorstellen als een afschuwelijk, misvormd, afzienwekkend
wezen is omdat kunstenaars hem zo een karikatuur hebben gegeven om ons daardoor hun visie te
geven van ALLES dat kwaadaardig is en slecht. Hierdoor hebben zij de mensheid (waarschijnlijk door
toedoen van de Duivel zelf) een slechte dienst bewezen.
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Op pagina 2 van Pawns in the Game verklaarden we dat de meeste, zoniet alle religies, begonnen op min of meer
uniform hoog niveau, waarin de aanbidding en liefde voor God… het basisprincipe vormt. “Ik ben aardig onder
handen genomen vanwege deze verklaring, maar vanwege hetgeen St.John van het Kruis te zeggen heeft , lijkt het
dat ik in goed gezelschap ben.”

Theologen van de vroege Christelijke kerk, en die van de Katholieke en Protestante Kerken in
recentere tijden, zijn het eens dat de Duivel een geheel ander type wezen is dan wat het volk geloofd.
De misleiding van wat de Duivel werkelijk is, moet het resultaat zijn van de slimheid en misleiding van
de Duivel zelf en van zijn kunde om de mens zijn wil te laten gehoorzamen.
Volgens het Heilige Schrift was het wezen dat het RECHT van God de Schepper om de opperste
autoriteit uit te oefenen over het hele Universum betwistte, Lucifer. Lucifer kreeg deze naam omdat hij
toen en ook nu nog de slimste en intelligentste is van alle creaties van God. Zijn naam is “Prins van de
dageraad”, “Houder van het Licht”. Hij is een pure geest. In die gedaante is hij eeuwig en
onverwoestbaar. Hij heeft bekwaamheden en vermogens die het begrip van het menselijk brein te
boven gaan. Hij gebruikt deze voor eigen belang en slechte doeleinden.
Het Heilige Schrift vertelt ons dat door “trots”, dwz zijn opgeblazen ego en vals geloof in zijn eigen
perfectie, hij de opstand tegen de oppermacht van God leidde, en dat hij door zijn krachten en grote
invloed ervoor zorgde dat ÉÉNDERDE van de slimste en intelligentste in de Hemel hem volgde in zijn
rebellie. Als het vertellen van de waarheid over de Duivel (Lucifer) beschaamd en verward, is het mijn
eigen mening, zoals bevestigt door St. John of the Cross, dat, vanwege de listen van de Duivel, geen
van de talrijke Christelijke afvaardigen hun volgelingen voldoende leren over de WAARHEID
betreffende duivels en gevallen engelen, die in grote getallen bestaan en het Universum doorkruisen,
inclusief deze planeet, om zielen te corrumperen.
De mensheid is gehersenspoeld om de mentale beperkingen op dit gebied tot op vandaag te
accepteren, zelfs de grote meerderheid van diegene die het Christelijke geloof beoefenen geloven
alleen in een soort mythische bovennatuurlijke slechte geest die we Satan noemen, en een
persoonlijke goede geest die we onze beschermengelen noemen. Miljoenen buiten het Christelijke
geloof weigeren te geloven dat er een hemelse wereld, duivels en engelen zijn. Vele moderne
mensen houden vast dat het geloof in het bovennatuurlijke een zeker symptoom van waanzin is.
Maar als we de W.R.M willen begrijpen moeten we weten en geloven dat zelfs de laagste rangorde van
engelen bestaan uit een meervoud van pure geesten, die ieder meerdere volkomenheden hebben dan de
ander op die aanzienlijke manier. Om deze eerste hiërarchie te voltooien moeten we door het groot
aantal Aartsengelen omhoog bewegen naar een nog groter aantal van de Vorsten. Hierboven is nog de
tweede hiërarchie die bestaat uit Krachten, Deugden en Heerschappen; en de derde hiërarchie
bestaande uit de Tronen, de Cherubim en de Seraphim. Van dit hele stelsel van hemelse wezens die
door God gecreëerd zijn is Lucifer de grootste. Hij stond aan de top van de volmaaktheid die door God
geschapen was.
Er zijn veel zaken die God nog niet heeft toegestaan dat de menselijke geest kan begrijpen. We zijn op
deze aarde als beproeving. We hebben een intellect en vrije wil om voor onszelf te beslissen of we God
willen liefhebben en vrijwillig dienen voor alle eeuwigheid of letterlijk naar de Duivel gaan. Als we
alles zouden weten was gebeurde sinds Lucifer de opstand leidde tegen de oppermacht van God zou het
geen test zijn. Door Geloof, de leer van het Schrift, de Profeten en Christus moeten we de
WAARHEID geloven en accepteren die boven het begrip van onze menselijke geest liggen.
We moeten BESCHEIDENHEID beoefenen in plaats van TROTS. Diegene die bescheiden blijven en
geloven zullen God zien. Diegene die trots worden, hun ego opblazen, tot zij hun gevoel van hun eigen
kleinheid en beperkingen verliezen zullen naar de duivel gaan.
Het zou onmogelijk zijn voor de gemiddelde mens om zelfs maar te beginnen samenvatten waarom
Lucifer “Tot zonde verviel”, en WAAROM hij deserteerde van God en zo velen in de hemel
beïnvloedde hem te volgen in rebellie, als het niet het Schrift is dat ons leert dat God, wanneer Hij
zowel engelen als de mensen creëerde, hen de onafhankelijke wil gaf om te doen wat zij willen.
Het zou logisch zijn om aan te nemen dat als God zijn creaties NIET een absolute VRIJE WIL had
gegeven Hij niet zoveel voldoening zou hebben gehad van Zijn creatie. De dankbaarheid van God, zo
lijkt het, komt voort uit de liefde voor Zijn creaties die loyaal, trouw en oprecht blijven, vrijwillig en uit
het respect voor Zijn oneindige perfectie. Dus zien we de waarheid in het oude gezegde,”Hoogmoed
komt voor de val”. De hoogmoed van Lucifer liet hem vallen van zijn toppunt van grootheid. Hij was
tweede na het ware God-hoofd. Zijn verraad maakte hem leider van dat deel van het universum dat we
de Hel noemen. De val van Lucifer bewijst dat alle engelen en alle menselijke wezens kwaadaardig
kunnen worden als zij daarvoor kiezen. Het volgende is bedoeld voor de gemiddelde persoon om te
kunnen begrijpen en te geloven dat sinds de hemelse revolutie was beëindigd door St. Michael, de
Aartsengel, het Universum gedomineerd wordt door twee bovennatuurlijke KRACHTEN. God heerst
over het deel van Zijn creaties die loyaal blijven aan Hem, terwijl Lucifer Koning is over de gebieden
van het duister en heerst over de aantallen die vrijwillig God verlaten om zich bij hem in rebellie te
voegen.
Het volgende grote struikelblok die de gewone man hindert de WAARHEID te zien dat de
Luciferiaanse samenzwering naar de Tuin van Eden was overgebracht en daar sindsdien huishoud, is

het feit dat het Schrift niet duidelijk uitlegt op welke gronden Lucifer het RECHT van God betwistte
om de opperautoriteit te hebben over het hele Universum. Geen van de grote theologen heeft zich
gewaagd aan een eenduidige verklaring op dit gebied.
Zeer bekend met de waarheid van het oude adagium, “Een Dwaas gaat blindelings waar engelen niet
durven gaan”. Ik vind dat het nog steeds mijn taak is om mijn eigen mening te geven over dit zeer
belangrijke onderwerp, waar ik na vele jaren van diepe gedachten en studie op ben terechtgekomen.
Als God Zijn plan voor het besturen van het universum baseert op de aanname dat Mindere Wezens
onderwezen kunnen worden hoe hem te leren kennen, lief te hebben, en de wens hebben Hem te dienen
op vrijwillige basis voor alle eeuwigheid uit liefde en respect voor Zijn oneindige perfectie, is het
aannemelijk dat Lucifer Gods Recht, om oppermacht uit te oefenen over het hele universum, betwistte
omdat Zijn plan zwak en onpraktisch was. Als dit waar is, dan moet de ideologie van Lucifer gebaseerd
zijn op de aanname dat MACHT gelijk is aan RECHT en heersen totalitair moet zijn.
Met de overweging dat éénderde van de hoogste en slimste van de bewoners van de hemel vrijwillig bij
hem aansloot in zijn rebellie tegen God, lijkt het ook aannemelijk dat Lucifer het hieruit voortkomende
totalitaire principe als basis aannam waarbij wezens met een sterk hoger intellect het RECHT hebben te
heersen over de minder begaafden.
Met andere woorden bestaat Gods plan uit het plezier en glorie krijgen van de liefde en diensten die
hem vrijwillig gegeven worden door Zijn creaties die loyaal blijven, ondanks de leugens, bedrog en
verleidingen waar zij aan worden blootgesteld door de Satanische agenten van Lucifer, als zij een
periode van beproeving gaan. De Luciferiaanse ideologie is dat mindere wezens gedwongen moeten
worden om te gehoorzamen aan de opperste autoriteit door het gebruik van absoluut despotisme.
Daarom zullen we moeten aannemen dat we nu staan voor dezelfde keuzes op aarde. Diegene die
totalitarisme aanhangen zijn vastbesloten om diegene te ketenen die vrijheid en vrijwillige diensten
verkiezen.
Toen ik zowel het verborgen als het publieke leven van Albert Pike onderzocht, kwam ik de volgende
feiten te weten die veel licht schijnen op mijn geloof dat we op deze aarde dezelfde omstandigheden
ervaren die samenvielen met de Luciferiaanse revolutie in de hemel. Ik vind vele passages in het
Heilige Schrift om mijn standpunt te staven dat de Luciferiaanse samenzwering hier op aarde zal
eindigen, PRECIES zoals St. Michael het beëindigde in de hemel. Als dit bewaarheidt wordt zullen de
zielen die trouw blijven aan God zich bij Hem in de hemel voegen en degene die God verlaten zich
voegen bij Lucifer in de Hel.
Volgens de Luciferiaanse doctrine zoals uitgedragen door Weishaupt en Pike heeft Lucifer, de grootste
en intelligentste van de hemelse bewoners, Gods “recht” betwist om autoriteit uit te oefenen over het
gehele Universum op grond van dat alleen een totalitaire dictatuur permanente vrede en voorspoed kan
bewerkstelligen door ALLE mindere wezens te dwingen de dictaten van het Opperwezen te
gehoorzamen door het gebruik van absoluut (Satanisch) despotisme.
Verder onderwijst de Luciferiaanse doctrine ingewijdenen, in de hoogste graden van de Grand Orient
Loges en de Raden van ‘New and Reformed Palladian Rite’ van Pike, dat God twee zonen had.
Zij refereren naar God als de Schepper, als Adonai of Adonay. Zij identificeren Zijn zonen als Satan en
St. Michael de Aartsengel. Zij beweren dat Satan de Luciferiaanse ideologie accepteerde omdat hij
deze meer praktisch vond dan het plan van zijn Vader voor het regeren over het Universum. De
Luciferiaanse theologen beweren dat Satan de oudere broer is van St. Michael. Zij geven toe dat
St. Michael, die zij benoemen als “omhooggevallen” en “De Parvenu”, er voor zorgde dat Lucifer uit
de hemel verbannen werd. Maar het Luciferiaanse doctrine beweert ook dat door deze handeling
Lucifer verheven werd om God te worden over dat deel van het Universum dat we gewoonlijk de Hel
noemen en dat hij daarom de gelijke is van Adonay. Studenten mogen nooit vergeten dat woorden
alleen maar een gereedschap zijn om een stel gebeurtenissen te beschrijven of om iemand, een plaats of
ding te omschrijven. Daarom komt het dat honderden stammen, rassen en nationaliteiten honderden
verschillende namen gebruiken om dezelfde God, dezelfde Duivel, persoon, plaats of ding te
omschrijven. Het is voor deze reden dat we de WERKELIJKE betekenis zullen bespreken die in
algemeen gebruik zijn in hun relatie tot W.R.M.
UNIVERSUM. Betekent de totaliteit van alle bestaande dingen, inclusief de aarde,
hemellichamen en alle rest in de ruimte. Dus zien we dat het Universum zowel de Hemel als
de Hel bevat, als ook deze aarde.

HEMEL. De woning van God; de bovennatuurlijke wezens die we engelen noemen en de
geesten van de rechtvaardigen die de hemel binnengaan nadat de dood hun periode van
beproeving op aarde en/of ander planten heeft beëindigd. 3
Bij het bestuderen van de W.R.M. mogen we nooit vergeten dat deze aarde van zichzelf een oneindig
klein deel is van de Melkweg van planeten en sterren die we het zonnestelsel noemen. Het is nog
belangrijker om te onthouden dat het zonnestelsel een oneindig klein deel is van het Universum.
Tijdens een heldere nacht kunnen we met ons blote oog duizenden Melkwegen met zonnestelsels zien
die veel groter zijn dan die van ons. Elke zon heeft zijn planeten en sterren. Elke zon oefent perfecte
controle uit over zijn onderworpen lichamen. Wanneer we ons realiseren dat, verder dan we kunnen
zien met onze ogen, er miljoenen andere zonnestelsels zijn, waarvan wetenschappers verklaren dat zij
groter zijn dan iets anders dat we kunnen zien, dan wordt het mogelijk om te beginnen met het
realiseren van de grootheid van de Schepper van al deze werelden ongeacht of zij zijn zoals onze aarde
of wat we duiden als hemelse werelden.
Het punt dat we moeten begrijpen en onthouden is dat de betekenis van het woord HEMEL het deel
van het Universum is waarin bovennatuurlijke wezens die we engelen noemen, en de geesten van hen
die hebben BEWEZEN dat zij God vrijwillig liefhebben, eren, gehoorzamen en dienen, zetelen in alle
eeuwigheid. De hemel is een gezegende plek, waarvan de plezieren en vreugde het begrip van onze
menselijke geest te boven gaan. Christus vertelde ons, “Het huis van mijn Vader (hemel) is een plek
van vele vertrekken (werelden)”. Hij vertelde ons ook dat hij van onze nederige woning (aarde) ging
om een thuis voor ons klaar te maken.
Het Heilige Schrift besteed veel ruimte aan gebeurtenissen die samenhangen met de Hemelen. Het
voldoet daarom aan ons doel om te zeggen dat het Heilige Schrift en Jezus Christus onze autoriteit zijn
om hier te zeggen dat er zeven hemels zijn, waarvan de afmetingen ook het begrip van onze menselijke
geest te boven gaan. Dat zou een geruststellende gedachte moeten zijn voor mensen die denken, ook al
zeggen ze dat niet, aan hun vroegere kennissen, “Als ik zou denken dat Himmie Jones naar de hemel
zou zijn gegaan, zou ik daar niet meer heen willen” Deze mensen hoeven zich geen zorgen te maken.
De creatie van God en Zijn plan voor het bestuur van de Hemels is perfect. Je zult je niet teveel voelen;
je hoeft je niet te mengen met die niet bij je passen. De omstandigheden zullen vrolijk, vredig, plezierig
zijn en geheel toereikend voor onze hemelse aard.
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Het is een interessant feit om op te merken dat toen Paus Johannes XXII een jonge priester was, hij artikelen
schreef waarin hij zijn vaste overtuiging uitte dat hij niet geloofde dat de zielen van ALLE mensen God zagen
tijdens het onmiddelijke oordeel die plaatsvind nadat ze vrijkomen bij de dood. Deze geschriften werden een harde
dobber voor de theologen van de Kerk, en nadat de schrijver Paus werd riep hij een speciale Raad bijeen van
diegene waarvan hij beschouwde dat het de meest wijzen Ouderen van de Kerk waren. Zij oordeelden tegen hem
en hij accepteerde de beslissing omdat hij nooit van zijn persoonlijke overtuigingen het onderwerp van een
Pauzelijk Bul wilde maken, of dat een dergelijke mening een leer moest worden en deel van het onderricht van de
Kerk die hij voorzat.
Dit werpt een grote hoeveelheid licht op het publieke idee van de Pauzelijke onfaalbaarheid. De Paus wordt alleen
onfaalbaar geacht als, na het raadplegen van al zijn adviseurs, lange perioden van overweging en gebed, vragend
om spirituele begeleiding van de Heilige Geest, hij een definitief besluit maakt over een vraag wat betreft Geloof
of Moralen. Zulke verklaringen worden vervolgens een Canon wet, en moeten worden geaccepteerd door allen die
lid willen blijven van de Rooms Katholieke Kerk. Een dergelijke verklaring in recente jaren was het geloof in het
feit dat Maria, de moeder van Jezus Christus, in de hemel was opgenomen, lichaam en geest, en nu de zetel
inneemt van de hoogste der engelen die van God desserteerde tijdens de hemelse revolutie. Maar een Katholiek
kan nog steeds zijn eigen mening behouden of zijn ziel God ziet, onmiddelijk na de dood, of wanneer het de nodige
spirituele perfectie bezit om de Beatific Vision(verlossing) te verdienen.

HEL. Is dat deel van het Universum waarin Lucifer en de engelen, die zich van God scheidden
tijdens de hemelse revolutie, zich bevinden, samen met hen die afstand namen van God tijdens
hun beproevingsperiode op deze aarde en mogelijk in andere delen van het Universum 4
Het Heilige Schrift verteld ons dat Lucifer een pure geest is. Dus is hij onverwoestbaar. Hij moet in alle
eeuwigheid leven. Het Heilige Schrift vertelt ons ook dat er een oordeel is onmiddellijk na de dood en
een laatste oordeel.
Vergetelheid (Limbo) en vagevuur. Velen die de Christelijke geloof beoefenen geloven niet
dat er veel tussenplaatsen zijn waar zielen een volgende periode van beproeving of purificatie
moeten doormaken na het beëindigen van de beproevingen op deze aarde zodat ze bewijzen
dat ze de Beatific Vision (= verlossing) verdienen. Zij hebben het recht om hun eigen
meningen te hebben op dit gebied. Mijn persoonlijke mening is dat het Heilige Schrift
aangeeft dat er andere werelden zijn waarop zielen verdere beproevingen ondergaan om hun
uiteindelijke en laatste lot te bepalen. Het feit dat absolute kennis over dit onderwerp niet aan
de menselijke wezens is onthuld is een zegen. Als we allemaal weten dat er tussenstopplaatsen
zijn voordat we in de hemel of hel arriveren als onze laatste bestemming, zouden we niet hard
genoeg proberen om onze eeuwige beloning te verdienen op deze aarde. Het lijkt logisch om
aan te nemen dat diegene die God dienen, zo perfect als menselijk mogelijk is, naar de hemel
gaan als zij sterven. De grote meerderheid van de mensen lijken zich niet te kunnen realiseren
dat op deze aarde er aanzienlijk meer mensen zijn die de Luciferiaanse zaak dienen dan er zijn
die proberen om Gods plan voor het besturen van het Universum op deze aarde uit te voeren.
LUCIFER De grootste van alle engelen, gecreëerd door God, betwistte het RECHT van de
Schepper om de opperautoriteit over het Universum en alles wat er mee samenhangt uit te
voeren, maar wordt maar één keer in het Heilige Schrift vermeld. Isaiah 14:12 (King James
Version). Er zijn twee andere plekken waar het aannemelijk is waar woorden naar Lucifer
zouden hebben verwezen. Dat zijn Luke 10:18 en Rev. 9:1-11.
Het gebrek van het Heilige Schrift om te onthullen WAAROM Lucifer de oppermacht van God
betwistte en het feit dat in het Heilige Schrift Lucifer geïdentificeerd wordt met Satan, laten de meeste
mensen geloven dat Lucifer en Satan hetzelfde bovennatuurlijke wezen is. De studie van geheime
schriften van de mens, die in verschillende perioden uit de geschiedenis de W.R.M onderzochten,
bewijzen onomstotelijk dat de leiding AAN DE TOP VAN DE W.R.M. Luciferianen zijn.
Instructiebrieven die de Luciferiaanse doctrine en dogma behandelen zijn op verscheidene tijdstippen
in andere handen gekomen dan bedoeld, terwijl ze werden rondgestuurd voor instructieve doeleinden,
tussen diegene die leiding geven AAN DE TOP en hun onmiddellijke ondergeschikten. In mijn
bescheiden mening, zijn de onthullingen wat betreft de Luciferiaanse doctrine en samenzwering net zo
veel het “Werk van God” als de onthullingen en inspiraties die het Heilige Schrift maken tot een
inspirerend en onthullend Woord van God.
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De verwoedde pogingen die in deze periode van de wereldgeschiedenis ondernomen worden om de ruimte te
veroveren is voornamelijk om uit te vinden of vergelijkbare vormen van leven op andere planeten bestaat. De
Satanisch geïnspireerde mensen die deze onderzoekingen leiden naar de verborgen plekken van Gods universum
proberen te doen en uit te vinden wat God niet ons had voorbestemd te doen of uit te vinden totdat Hij het ons
onthuld. Men moet hevig aanspraak maken op het verbeeldingsvermogen om het huidige onderzoek naar
atoomenergie voor vernietigende doeleinden te interpreteren om het werk te zijn van diegene die in God geloven
in plaats van Lucifer. Het lijkt overduidelijk dat diegenen die atoomenergie leiden en financieren uit publieke
fondsen kennis van de buitenaardse ruimte zoeken die zij niet zullen willen delen met het gewone publiek totdat het
hun eigen totalitaire doeleinden dient. Maar het stelt gerust dat zelfs de Duivel “zichzelf zal ophangen als er
genoeg touw is”. Het lijkt mij dat diegene die het Duivelse werk op deze aarde doen dichtbij het einde van hun
latijn komen, dwz. De touwen waar zij zich mee zullen ophangen

Ik geloof dat omdat God (Adonay) rechtvaardig en vergevend is en Hij de intentie heeft dat al Zijn
creaties op deze aarde, die Hij hier neergezet heeft om hun eigen eeuwige lot uit te vissen, elke detail
zou moeten weten wat betreft beide zijden die betrokken zijn om onze zielen voor alle eeuwigheid te
willen winnen.5
De studie van de W.R.M. duidt dat heel belangrijk is om te beslissen of Lucifer en Satan al of niet
hetzelfde bovennatuurlijke wezens is. De zoektocht in het Heilige Schrift geeft geen eenduidig oordeel.
De meest bekende theologen die sinds Christus geleefd hebben, hebben zich niet gewaagd aan een
definitieve uitspraak over deze specifieke vraag. Maar diegene die de W.R.M AAN DE TOP geleid
hebben zijn vasthoudend in hun geloof dat Lucifer God is, de gelijke aan onze God (waaraan de
Luciferianen refereren als Adonay). Zij beweren dat Lucifer de “Houder van het licht is”, “De God van
het Goede”, die voor de mensheid strijd tegen Adonay, de God van het Donker en Kwaad en ALLE
slechtheid. Albert Pike, die een militair plan voor oorlogen en revoluties uitwerkte, waarvan hij
uitgerekend had dat het de Luciferiaanse samenzwering naar zijn eindpunt op deze aarde zou brengen,
verklaarde zeker in zijn brieven naar medesamenzweerders, dat Satan, ook al als Prins van deze wereld,
op zeker lager en ondergeschikt is aan Lucifer.6
SATAN. Het Heilige Schrift gebruikt het woord Satan heel vaak en verteld ons over zijn
slechte bedoeling en werken. Hij is, zoals het woord doelt, de rivaal van God. Satan wordt
constant geassocieerd met Lucifer. De meeste Christenen accepteren het feit dat Lucifer en
Satan dezelfde bovennatuurlijke wezens zijn waarnaar gewoonlijk als de Duivel wordt
verwezen. Diegenen die de Luciferiaanse Samenzwering hebben geleid op deze aarde zijn
zeer definitief in het verklaren van de doctrine dat Lucifer God is, en Satan zijn “Prins van de
Wereld”. Er is steun uit het Heilige Schrift voor het geloof dat er nog vijf of meer werelden
zijn waar Lucifer “Prinsen” heeft aangesteld en verscheidene anderen claimen dat, behalve dat
Satan de oudste zoon van God (Adonay) en de oudere broer van Jezus Christus is, ook dat
Jezus Christus dezelfde persoon is als St. Michael de Aartsengel. Zij beweren dat toen God
besloot om deze aarde te bevolken, Lucifer Satan de “Prins van deze wereld” maakte. Deze
bewering wordt gedeeltelijk bevestigd door het Heilige Schrift, waar naar Satan gerefereerd
wordt als Prins van deze wereld. John 14:30,16:11, Eph. 2:2.
De Luciferiaanse doctrine onderwijst dat Satan met gebruik van menselijke agenten, de Luciferiaanse
samenzwering zo goed ontwikkelde dat God (Adonay) besloot om St. Michael naar de aarde te sturen
in de vorm van Jezus Christus om de samenzwering te stoppen zoals hij in de hemel had gedaan.
Diegene die Satan aanbidden als “Prins van de Wereld” en Lucifer als God van de hemelse wereld,
beweren dat Christus in Zijn aardse missie had gefaald. Zij beweren dat toen Christus de voorstellen
van Satan weigerde te aanvaarden, zijn verraad en dood op zo’n manier georganiseerd werden dat de
Romeinen als rechter en beul dienden voor de S.O.S., terwijl de Hoge Priesters door massapsychologie de Joden Christus lieten afwijzen als de Messias om daarna de schuld voor zijn executie
op zich te nemen. De studie van de geschiedenis wijst er sterk naar dat diegene die de Luciferiaanse
Samenzwering hier op aarde leidde, het hun speciale zaak maakten om zoveel mogelijk Joden zich van
God af te laten keren, Jezus Christus af te wijzen, en hun hebben gebruikt om zich door Hoge Priesters
van de Synagogue of Satan te laten gebruiken, waarover Christus Zelf ons informeerde dat zij bestaan
uit “Diegene die zeggen dat zij Joods zijn, maar het niet zijn, en liegen”.
De Synagogue of Satan hebben de Joden vanaf het begin gehaat omdat God wenste dat zij Zijn banier
op aarde dragen. De S.O.S. vertekende de kennis van Joden over de wensen van God toen zij in
Babylon in gevangschap leefden. Zij hebben sindsdien de kennis van de niet-Joden over de wensen van
God op dit gebied ook vertekend. Het is omdat de Synagogue of Satan de Joden haatten, en hun zo
slecht behandeld hadden bij de poging om hun geesten te beheersen terwijl zij hun lichamen in
gevangenschap hielden, dat Christus ons vertelde dat zijn missie hier op aarde was om zowel de niet5

Hoewel we de waarheid erkennen dat de Duivel (Lucifer) de “Vader van Leugens” is, zoals ons verteld door
Jezus Christus; en de Synagogue of Satan (S.O.S), die de Luciferiaanse samenzwering hier op aarde leidt, zonen
van de Duivel zijn, en meesters in de kunst van misleiding, blijf ik echter volhouden dat veel waarheid opgemaakt
kan worden uit de geheime schriften van de mannen die de Hoge Priesters waren van de Luciferiaanse Religie in
hun dagen, omdat zij nooit bedoeld hadden dat hun verklaringen over dit zeer belangrijke onderwerp in de handen
zou vallen van anderen dan bedoeld. Zoals in andere hoofdstukken bewezen zal worden, hebben vele mannen de
ceremoniële en dogmatische ambtenaren geleid van de Synagogue of Satan en de Luciferiaanse Religie sinds
Weishaupt overleed in 1830. Onder hun vallen Moses Holbrook en Albert Pike van de Verenigde Staten van
Amerika; Mazzini en Lemmi van Italië en meest recent, Alister Crowley van Engeland.
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Joden als de Joden te bevrijden van de ketenen van Satan en zijn Satanische agentschappen. Het is mijn
mening dat het agentschap van de illuminati die de propaganda en leugens van de Synagogue of Satan
verspreidde, opzettelijk voor de algemene kennis vele dingen hebben verzwegen die zouden bewijzen
dat het de leden van de Synagogue of Satan waren, die ervoor zorgden dat de profetieën met betrekking
tot het verraad en de dood van Christus plaats vonden. Judas en de Joden waren maar de instrumenten
die zij gebruikten om hun diabolisch doel te bereiken om daarna hun eigen schuld te bedekken door het
op de schouders van de Joden te plaatsen, die, jammerlijk vanwege leugens en bedrog sindsdien in de
mantel van schuld gehuld zijn.
Het moet toegeven worden dat het verraad van Jezus door Judas echt en rampzalig was, des te meer
omdat het de pogingen van Christus beïnvloedde om de Joden te bekeren en hen van hun ketenen te
bevrijden waarmee zij door de Synagogue of Satan hebben laten binden. Maar waarom is het dat zoveel
gewijdde priesters van de religie van Christus preken dat God bedoeld had dat de Joden de dood van
Zijn Zoon, onze Heer en Redder moesten veroorzaken? Waarom laten zij de leden van hun congregatie
geloven dat Christus zich als een mak schaap overgaf aan Zijn lot, zodat de profetieën van het Heilige
Schrift zouden uitkomen? Mijn studie van deze fase in de geschiedenis geven mij een heel ander zicht
op wat werkelijk gebeurd is.
Het Heilige Schrift verteld me dat Christus wist wat er ging gebeuren. Hij voerde de wensen van Zijn
Vader overdag uit omdat Hij wist dat vanwege Zijn populariteit bij de massa’s de autoriteiten Hem niet
durfden te arresteren bij daglicht of in publiek. Het Heilige Schrift verteld dat Christus Zichzelf
‘s nacht verborg. Dit bewijst dat, ondanks Zijn profetische kennis over wat er ging gebeuren, Hij op
geen enkele manier zich zo gedroeg, dat de voltooiing van de profetieën kon plaatsvinden.
Het absolute tegendeel, dan wat het algemene geloof is, lijkt waar. Christus legde de verraderlijke
intenties van Judas bloot, overduidelijk met de hoop dat een dergelijke openlijke veroordeling hem zou
weerhouden om een dergelijke laaghartige daad te plegen, die hem zou leiden naar zelfmoord en
eeuwige verdoemenis. Christus verwierp Judas precies omdat zijn verraad desastreus zou blijken te
zijn. Zijn carrière werd bij het begin van Zijn missie ingekort. Het is interessant om te speculeren wat
zou zijn gebeurd, met betrekking op de geschiedenis vanaf die tijd, als Christus was toegestaan om nog
eens vijftig jaar te blijven leven. He is een merkwaardige zaak dat diegene die de Synagogue of Satan
dienen bijna allemaal lijken te blijven leven tot boven de tachtig jaar.
Hier hebben we het meest sprekende voorbeeld van diegene die de Luciferiaanse Samenzwering leiden
om de menselijke wezens hun duivelse doeleinde te laten dienen; God wist wat er ging gebeuren, maar
Hij wilde niet dat het gebeurde. Christus wist wat er ging gebeuren, maar Hij wilde niet dat het ging
gebeuren. Hij bidde zelfs tot Zijn hemelse Vader in de Tuin van Gethsemane, en smeekte om gered te
worden van Zijn komend lot, maar tegelijkertijd deed Christus wat velen sindsdien hebben gedaan. Hij
zei, “Niet mijn wil, maar Uw wil zal geschieden”.
Ik geloof dat het de Synagogue of Satan was die het verraad, proces en kruisiging van Jezus Christus
financierde en regisseerde, en Judas als hun gereedschap gebruikte en ervoor zorgde dat de Joodse
menigte de schuld op zich namen voor hun zonde tegen God, een misdaad tegen de mensheid, zodat zij
de macht behielden waarvan Christus Zelf ons vertelde waarvoor Hij naar de aarde was gekomen om te
breken.
Wat de Synagogue of Satan deed, “zij diegene die zeggen dat ze Joods zijn, maar het niet zijn, en
liegen”, zoals Christus ons vertelde, was het mogelijk voor hen maken om de Joden te gebruiken als
gereedschap, agenten en zondebok vanaf toen tot nu. Vertel deze waarheid aan de Joden en de nietJoden en misschien zal de koers vanuit de geschiedenis eerder gewijzigd worden dan later.
Wat met Christus tweeduizend jaar geleden gebeurde wordt gevierd als een Luciferiaanse en
Satanische overwinning in elke Zwarte en/of Adonaicide Mis sindsdien.
Het weerzinwekkende, opruiende ritueel claimt dat de Synagogue of Satan de missie van Christus
overwon door het tot een vroeg en plotseling einde te brengen, toen zij in staat waren om Zijn verraad,
de veroordeling op valse voorwendselen en dood te bewerkstelligen. Ik kan hiervan geen vermelding
vinden als een Joodse overwinning in de documenten die ik bestudeerd heb, die dit aspect bespreken
van de Luciferiaanse samenzwering.
Diegene die de Luciferiaanse samenzwering AAN DE TOP besturen hebben ook anti-Semitisme
aangemoedigd en zelfs gefinancierd en dit gebruikt om hun geheime plannen en diabolische ambities te
dienen. Maar zij hebben ook niet-Joden misleid om hun diabolische doeleinden te dienen op precies
dezelfde manier. Het is uiterst belachelijk om te zeggen dat de W.R.M een Joods plot is, ontworpen om
de Joden de ultieme controle te geven over de wereld, omdat de studie van het Luciferiaanse plot
duidelijk bewijst dat ALLE vormen van regering en godsdiensten vernietigd moeten worden in het
eindstadium van de Luciferiaanse samenzwering, zodat als “Geen macht of slimheid ons kan

verhinderen, wij (de hoge priesters van het Luciferiaanse geloof) onze leider Koning-Despoot van de
hele wereld zullen kronen”.
Volgens de schriften van diegene die de Luciferiaanse samenzwering hebben geleid, is hun doel om
ALLE mindere menselijke wezens te ketenen op een absolute, fysieke, mentale en spirituele wijze, en
hen dwingen om de Luciferiaanse ideologie te accepteren door het toepassen van Satanisch despotisme.
Met dit als een feit, praten diegene onzin, die beweren dat de W.R.M. een Joodse, Rooms-Katholieke,
Communistische, Nazi of Vrijmetselaar of enig andere samenzwering is, omdat bewijzen in dit boek
zullen BEWIJZEN HOE de samenzweerders van plan zijn om alle vormen van regering en geloof te
vernietigen.
Tot zover onze onderzoekingen hebben geleid, geven de bewijzen aan dat diegene die de Luciferiaanse
samenzwering in het geheim hebben geleid zich altijd hebben verscholen als kampioenen van een
andere bestaande religie. We hebben de Luciferiaan die het hoofd was van de Joodse Sanhedrin tijdens
de missie van Christus op aarde; we hebben Weishaupt, die Canon Law onderwees waarmee het
Christelijke missie ondernemen in zijn tijd werd beheerd; we hebben Albert Pike die het hoofd was van
de Vrijmetselarij religie (voor Vrijmetselaars is het een religie) in zijn tijd, etc. etc.
GOD. Het Opper Wezen, Schepper van de hemelen en de aarde (Universum). God staat
bekend onder Jehowah, maar deze benaming bestaat pas sinds 1518. De naam die door het
menselijk ras aan God is gegeven in pre-Moses tijd was Jahweh, soms gespeld als Jahweh, dat
Schepper betekent. God de Schepper is ook bekend als Elohim. Maar het is interessant om op
te merken dat, nadat Mozes zijn Geboden gekregen heeft van God, zij verboden om de naam
van God ijdel te gebruiken en ervoor zorgde dat de religieuze leiders van de Joden het woord
vervingen door Adonai of Adonay. Dit is het woord dat gebruikt wordt door de hoge Priesters
van de Luciferiaanse Gelovigen als zij iets verkondigen of een dogma definiëren.
PROTOCOLLEN. Het woord betekent een origineel geschreven ontwerp van een plan
bedoeld om een zeker doel te bereiken. De protocollen van de Luciferiaanse samenzwering
werden geschreven zodra de mens de kunst beheersten om hun gedachten en intenties met
betrekking op de toekomst, op perkament of ander geschikt materiaal vast te leggen, zodat zij
konden worden bewaard als informatie voor diegene die na hen kwamen. De Luciferiaanse
samenzwering (om te voorkomen dat het Menselijke Ras Gods plan voor het regeren van het
Universum op aarde konden uitvoeren, zodat een totalitair Luciferiaanse dictatuur kon worden
opgelegd op ALLE Mindere Wezens tijdens het laatste stadium) is gaandeweg herzien en
gemoderniseerd, MAAR NOOIT VERANDERD. Het is herzien en gemoderniseerd zodat de
leiding van de samenzwering volledig gebruik kan maken van de vorderingen in de toegepaste
wetenschap. De mensen die weigeren om God de eer te geven voor hun superieure
intelligentie zullen zonder uitzondering Satanisten worden, en als zodanig de geheime plannen
dienen en de diabolische ambities vooruithelpen van diegene die leiding geven aan de
Luciferiaanse samenzwering.
Deze WAARHEID wordt overduidelijk in de geschriften van zowel Adam Weishaupt en
Albert Pike. Zij zeggen dat als de Luciferiaanse samenzwering uiteindelijk wordt opgelegd op
wat overgebleven is van het Menselijk Ras, de Koning-Despoot bedient zal worden door een
PAAR miljonairs, economen en wetenschappers, die bewezen hebben toegewijd zijn aan de
Luciferiaanse Zaak, geassisteerd door voldoende soldaten en politieagenten (de internationale
politie van de VN?) om de wil van de dictator op de massa (Goyim) af te dwingen. Het gehele
Goyim, zonder uitzondering, zullen worden teruggebracht tot een stadium van menselijk vee
door een proces van integratie op een internationale schaal. Nadat het menselijk ras veranderd
is in een enorme bundeling van menselijkheid, zal voortplanting gelimiteerd worden naar type
en aantallen voldoende om in de behoefte te voorzien van de Staat (God). Kunstmatige
inseminatie zal gebruikt worden om dit doel te bereiken. Minder dan $% van de mannen en
30% van de vrouwen zullen geselecteerd worden voor voortplantingsdoeleinden.
Het doel van dit boek is om de samenzwering bloot te leggen die ontworpen is om deze diabolische
doeleinden te bereiken. We leggen uit hoe de samenzwering ontworpen is, tot aan vandaag in zijn
semi-eindstadium. We vertellen dan wat zal gebeuren als de WAARHEID, betreffende het bestaan van
de voortdurende samenzwering tegen God en het Menselijk Ras, niet overal en zo snel mogelijk
bekend wordt gemaakt. Het Heilige Schrift belooft dat als we de WAARHEID bekend maken aan alle
mensen van alle overgebleven landen, (de kennis van) de Waarheid ons zal bevrijden van de ketenen
van Satan die steeds strakker worden aangetrokken als de jaren voorbij gaan. Satan is nog steeds Prins

van deze wereld. Onze taak is om de tijd in te korten, als de profetieën zoals onthult in de
Openbaringen tot uiting komen. Het is onze plicht om Satan te binden door zijn kwade plannen bekend
te maken zodat hij in de Hel voor duizend jaar teruggeworpen kan worden (zoals voorspeld in
hoofdstuk 20 van Openbaringen), en op die wijze de dag in te korten als Satan opnieuw zijn boeien
verbreekt en chaos, rampspoed en afschuwelijke gebeurtenissen de mensen op aarde treffen. Het is op
dat moment dat God zal ingrijpen in het belang van de Verkozenen. Deze dingen zullen pas gebeuren
als de mensen die zichzelf als de Verkozenen beschouwen BEWIJZEN dat ze oprecht zijn. Om onze
oprechtheid te bewijzen, volgens mijn nederige mening, moeten we DOENERS worden van ZIJN
HEILIGE WIL en niet ALLEEN LUISTERAARS, van Zijn Woord. Ik voel dat massale actie de dagen
kan inkorten van onze rampspoed. Als wij ouders enige werkelijke ouderlijke gevoelens hebben,
moeten we ook denken aan het welzijn van de toekomstige generaties.
Openbaringen vertellen ons dat als Satan uit de Hel ontsnapt hij afschuwelijke gebeurtenissen laat
gebeuren die de wereld nog nooit gekend heeft, en nooit meer zal kennen. Over deze periode vertelt
Mark 13:20 dat als we niet vóór het ingrijpen van God zijn in het belang Zijn Verkozene, “geen vlees
gespaard mag worden”. St. Matthew bevestigt wat Mark in Hoofdstuk 24, vers 3 tot 32 zegt.
Zoals zo velen die geprobeerd hebben om uit te vinden wie oorlogen en revoluties veroorzaakt en
waarom, tastte ik vele jaren rond in de Rode Mist van Luciferiaanse propaganda. Ik verzamelde
duizenden bewijzen. Ik traceerde honderden aanwijzingen over de hele wereld. Op bepaalde tijden gaf
ik de schuld aan zelfzuchtig Kapitalisme, Communisme, Nazisme en politiek Zionisme. Anderen die ik
raadpleegde waren net zo overtuigd dat de één of andere van deze kwade krachten de GEHEIME
MACHT waren die achter de schermen van regeringen werkten en hun beleid deed aannemen die hen
uiteindelijk leidden in oorlogen en revoluties. Sommigen gaven de schuld aan de Rooms-Katholieke
Kerk; anderen de Vrijmetselarij; nog anderen Judaïsme, de Wereld Federalisten, Bilderbergers. Maar
toen ik de Bijbel, het inspirerende Woord van God, gebruikte om de waarheid of valsheid van elk stuk
bewijs te testen, begon ik mij de WAARHEID te realiseren. Die WAARHEID is dat de Luciferiaanse
opstand tegen het recht van God om opperste autoriteit uit te oefenen over het hele universum naar
deze aarde werd overgebracht in de tuin van Eden. Dit heeft zich sindsdien verder ontwikkeld tot nu in
zijn semi-laatste stadium. Diegene die de samenzwering hebben geleid hebben elke slinksheid en list
gebruikt om delen van het menselijk ras tegen elkaar op te zetten, door hen in tegenstrijdige kampen te
verdelen, ze vervolgens te bewapenen en elkaar te bevechten om één of andere reden. Als ik overwoog
hoe diegene die eerst in de ene oorlog elkaars vijanden waren vervolgens elkaars medestanders
waren in de volgende; hoe Kapitalisten zogenaamde “revoluties van de werkers” financierde; hoe
diegene die zich Joden noemen, maar het niet zijn, en liegen, zoveel van de mindere Joodse
broeders opofferde als nodig was voor hun eigen diabolische doeleinden; hoe duivelse
propaganda miljoenen Christenen verdeelden zonder dat er ook maar iemand betrokken was in
de minste persoonlijke vijandigheid tegen elkaar; toen werd ik overtuigd dat het Heilige Schrift
het inspirerende Woord van God is en dat Jezus Christus op aarde kwam om ons te
waarschuwen voor het bestaan van de Luciferiaanse samenzwering. Hij leefde, leed en stierf zodat
de waarheid bekend werd die ons zal verlossen van de ketenen van Satan zodat we kunnen genieten
van eeuwig geluk met Zijn en onze Hemelse Vader. Het is nu aan ons. We kunnen de waarheid
accepteren of verwerpen (John 8:32)

Hoe de W.R.M. overgedragen werd naar de aarde
We hebben gezien dat de primitieve mensen geloofden in een opperwezen, waar we naar verwijzen als
God. Zij geloofden in een duivelse rivaal die we Satan noemen omdat hij probeerde zich met Gods
creatie te bemoeien en met Zijn creaties die de aarde bewonen. De Bijbel vertelt ons dat, op een veel
later tijdstip in de wereldgeschiedenis, de Hebreeuwen de Hemelen zagen als een boogconstructie
boven een platte aarde, gesteund door pilaren op fundamenten ( 2 Sam.22:8, Prov.8:27-29) Zij
geloofden dat er zeven hemelen zijn bewoond door gevarieerde graden van supermensen, waarvan de
hoogste Aravoth gereserveerd was voor God. St. Paul verteld ons dat hij terecht was gekomen in de
derde hemel (2 Cor.12:2)
Het Heilige Schrift verteld ons niet veel wat er in de hemel gebeurde nadat Lucifer en zijn
mederebellen uitgestoten waren; we worden ook niet verteld WAAROM God besloot deze aarde te
creëren waar de mens zijn eeuwige lot besluit. Maar God gaf ons wel een intellect zodat we voor
onszelf zaken kunnen overwegen. Als Hij de dingen niet op deze wijze had gedaan, zouden we niet
werkelijk echt onderworpen worden aan een test, die overduidelijk ontworpen is zodat elk individu

bewijst of hij eerlijk en oprecht verlangt om God lief te hebben en Hem vrijwillig wil dienen voor alle
eeuwigheid.
Interessant licht wordt geworpen op dit onderwerp door verscheidene theologen die refereren aan het
feit dat de oorzaak van de opstand van Lucifer tegen God jaloezie was, veroorzaakt toen God
verkondigde dat het Zijn intentie was om menselijke wezens te creëren en hun de kans en gelegenheid
te geven, om zich tot in de hoogste ranken te ontwikkelen van de hemelse wezens. Maar het lijkt meer
logisch om aan te nemen dat God tot Zijn beslissing kwam om Zijn wereld te creëren en het te
bevolken met menselijke wezens NADAT St. Michael de Luciferiaanse opstand neersloeg.
Deze redenering opent een gedachtenlijn die ons zou kunnen leiden naar het geloof dat God oneindig
genadig is, zowel als rechtvaardig, en daarom de wereld (werelden) creëerde en het (hen) te bevolken
met menselijke wezens omdat Hij niet allen die zich bij Lucifer aansloten even schuldig vond. Het lijkt
niet onaannemelijk om voor te stellen dat God had besloten om die Engelen waarvan hij oordeelde dat
zij misleid waren om zich bij Lucifer aan te sluiten een nieuwe kans te geven om voor zichzelf te
beslissen of zij Hem als God willen accepteren en als opperste autoriteit of Lucifer. Deze theorie kan
verklaren waarom er een zekere affiniteit van een geestelijk wezen is met elk individueel lichaam. We
benoemen dit wezen meestal als de ziel en associëren het met onze persoonlijke beschermengel.
Door deze theorie naar zijn logische conclusie te brengen, lijkt het aannemelijk dat God bedoeld heeft
om menselijke wezens op aarde te brengen door middel van geboorte om te voorkomen dat zij kennis
hebben van andere werelden buiten wat Hij besloten had om aan onze eerste ouders persoonlijk te
vertellen en aan toekomstige generaties via Zijn profeten en het Heilige Schrift. Er wordt ons verteld
dat hij met Adam en Eva in de tuinen van Eden wandelde, met hen praatten en hen Zijn Heilige Wil
uitlegde en Zijn plan voor het regeren van het Universum zoals hij wilde dat het opgericht werd hier op
aarde, zoals beschreven in Genesis.
Als dit waar is, hadden onze eerste ouders kennis uit de eerste hand van God; Zijn wensen; Zijn
plannen en intenties voor hen in de toekomst.
Hij beloofde dat als zij Zijn wensen respecteerde en zijn geboden gehoorzaamden, zij, na een periode
van beproeving, bij Hem in de Hemel zouden voegen en voor altijd in perfect geluk zouden leven. Het
Heilige Schrift bevestigt dat deel van het primitieve menselijke mythologie waarin God het leven van
de mens verlichtte door in hun behoeften te voorzien. Daarentegen is het mogelijk, zoals sommige
theologen claimen, dat de juiste uitleg is, dat God deze wereld creëerde en bevolkte met menselijke
wezens, waarin Hij een ziel “blies”, om hen de kans te geven om de lege plaatsen in de Hemel te vullen
nadat Lucifer en die leden van de Hemelse Volk die hem volgde in zijn opstand, naar de Hel verbannen
werden. Zij onderwijzen dat God een individuele ziel voor elk individueel lichaam creëert.
Als dit zo is, dan is het ook waarschijnlijk dat er zoveel werelden zijn als dat er koren van engelen zijn,
en dat elke wereld bewoond is met menselijke wezens, die qua intelligentie gelijk zijn met de gevallen
engelen, die zij in de Hemel zouden moeten gaan vervangen. Als dit zo is, lijkt het niet
onwaarschijnlijk om aan te nemen dat onze spirituele vooruitgang of achteruitgang zowel voort kan
duren als onmiddellijk kan zijn, na de dood van onze sterfelijke lichamen.
Miljoenen menselijke wezens geloven in reïncarnatie. Het kan zijn dat dit geloof ontstaan is met de
kennis dat de hemel van God bestaat uit zeven niveaus; dat de engelen van God uit een groot aantal
koren bestaat van gevarieerde graden, en dat engelen van een lagere graad promoveren van de ene
graad in de andere. Als dit zo is, lijkt het dat God bedoeld heeft dat menselijke wezens in verschillende
graden bestaan en ook bedoeld heeft dat diegene op een lager plan, door toepassen, toewijding en inzet
voor spirituele zaken, zichzelf kunnen promoveren naar hogere niveaus op aarde en hogere graden in
de Hemel. Dit is wat ruw individualisme betekent en ruw individualisme is wat de vijanden van God
volharden om te vernietigen. Het is overduidelijk dat menselijke wezens spiritueel kunnen aftakelen en
dat ook doen, totdat zij het stadium bereiken waar zij opgenomen worden in de Hel. Dit is de
gedachtenlijn die een verklaring kan aandragen voor de referenties naar ‘vergetelheid’(limbo),
‘vagevuur’ en het feit dat Christus na Zijn opstanding, afdaalde in een bepaalde plek in de Hel, waar
Hij zielen vrijmaakte die wachtten op hun verlossing.
Als God de mens creëerde om lege plekken op te vullen, gemaakt door het afvallig worden van de
gevallen zielen, dan is het logisch om aan te nemen dat Hij wil dat wij definitief bewijzen dat we Hem
willen kennen, liefhebben en dienen, vrijwillig in alle eeuwigheid. Als we deze gedachtenlijn verder
volgen naar zijn logische conclusie, dan is het onze spirituele conditie, als we opduiken uit onze strijd
die plaatsvindt voor de zielen van de mens, die zal bepalen of we al of niet worden beschouwd “als de
Verkozenen” of “als de verdoemden”. Referenties in het Heilige Schrift naar de “onmiddellijke”
beoordeling op het moment van de dood, en naar het “laatste” oordeel, als een definitieve indeling van
het Universum is gemaakt van Hemel en Hel, kan betekenen dat er tussenliggende plaatsen zijn waar
zielen verder getest kunnen worden totdat zij definitief hun eeuwige lot hebben besloten. Er zijn een
aantal theologen die vasthouden dat de Verkozenen van het menselijk ras opgenomen worden in de

hiërarchie van engelen, in de rangorde van de Cherubim en Seraphim, en alle anderen. De theologen
waar ik naar verwijs geloven dat “De Verkozenen van het menselijk ras zullen niet alleen de buitenste
lijn van de spirituele wereld zijn, maar zullen daarentegen de stralende sterren zijn in elk van de
spirituele lagen”.
Deze gedachtenlijn lijkt te worden gesteund door St.Luke in Hoofdstuk 20 vers 36: “Ze kunnen niet
meer sterven; want ze zijn gelijk aan de engelen, en zijn kinderen van God, omdat ze kinderen van de
opstanding zijn”. Zoals Abbot Anscar Vonier O.S.A. verklaarde in zijn verhandeling over de Engelen:
We zijn niet direct betrokken bij demonologie; onze reikwijdte is meer troostend. Welke hoogte een
gevallen engel heeft bereikt op de schaal van het bestaan, is het mogelijk, door de goedheid van God,
om de mens tot die hoogte te brengen, zodat zelfs de troon, die door Lucifer zelf is opengelaten, de
passende erfenis wordt voor een heilige ziel”. De geleerde Abbot zegt verder:”Het is mogelijk voor de
goedheid van God om de mens tot die hoogte te brengen”. Ik voel dat het beter is om te zeggen, “De
goedheid van God, gebruikt zoals Hij bedoeld is om te gebruiken, kan de man in staat stellen zichzelf
tot een dergelijke hoogte van spirituele perfectie te verheffen, dat het mogelijk is voor een menselijke
ziel om de lege plekken te bezetten die achtergelaten zijn door de hoogste van de gevallen engelen”.
Elk ‘levende ziel’ weet dat God ons werkelijk een intellect heeft gegeven en het onbeperkt gebruik van
onze wil. Als God niet bedoeld had dat we getest zouden worden, zou er geen nut zijn geweest voor
Zijn toestemming om een ‘tegenstander’ Zijn plannen te laten bestrijden, Zijn wensen belachelijk te
maken en te laten proberen om ons weg te leiden van God, zodat we door Lucifer bezeten kunnen
worden, de Koning van het Rijk van Duisternis, die we gewoonlijk benoemen als de ‘Duivel’. De
studie van de opvattingen geuit door vroege Christenen, en later door zowel Katholieke als nietkatholieke theologen, leveren bewijzen die de bovenstaande gedachtegang ondersteunen. We vinden
dat een aantal refereren aan het feit dat Lucifer en zijn volgelingen het lustende verlangen hebben om
sexuele relaties te hebben met, en fysiek controle over, de lichamen van menselijke wezens die God
wilde creëren. Zeer duidelijk konden ze dergelijke verlangens alleen maar ontwikkelen als resultaat van
hun rebellie tegen de opperste autoriteit van God de Schepper zodat ze Zijn plan konden verpesten om
menselijke wezens de gaten te laten vullen die hun rebellie hadden achtergelaten in de koren van
engelen.
Een aantal vroege Christelijke theologen geloofden dat de gevallen engelen naar de mensen van deze
wereld verlangden. St. Augustine claimt dat de perverse en bedorven interpretatie van seksuele relaties
aangenomen door het menselijke ras een aandrang van Satan is, en tegen het plan en intentie van God.
Hij noemt dit conscupiscence (= sterk seksueel verlangen) Het lijkt daarom logisch om voor te stellen
dat als ‘concupiscence’ tegen de wil van God is, deze geïntroduceerd is door Satan om de Luciferiaanse
samenzwering op deze aarde verder te helpen. De bovenstaande meningen zijn gebaseerd op de
autoriteit van het Boek van Enoch. Maar deze meningen zijn ‘als fout’ bestempeld door de meer
moderne theologen. St. Thomas en de verordening van de ‘Council of Trent’ beweren dat omdat alle
engelen (diegene die trouw zijn gebleven en diegene die deserteerden van God) pure geesten zijn, en
het daarom onmogelijk voor hen is om lusten te hebben of seksuele relaties met menselijke wezens.
Echter, aan de andere kant, is er bewijs in de verslagen van exorcisme, beoefend door gewijde priesters
van het Christelijke geloof, die beweren dat slachtoffers die bevrijd waren nadat zij bezeten waren door
duivels, beweren dat zij fysiek seksueel bezeten waren.
Dit in het midden gelaten, weten we dat God deze aarde geschapen heeft. Hij bevolkte het met
menselijke wezens. We zijn verteld dat we gemaakt zijn naar Zijn evenbeeld. Omdat er zoveel
gradaties voor lichamelijke vormen zijn, moet de menselijke gelijkenis aan God gerelateerd zijn aan
zijn spirituele wezen, die we de ziel noemen. Het Heilige Schrift ondersteunt deze aanname. Hij vertelt
ons dat voordat onze eerste ouders van God afkeerden en het advies van Satan opvolgde, hun lichamen
als de zon schenen omdat zij verlicht waren met het licht van heilige gratie. Deze spirituele uitstraling
vertrok met het plegen van wat we benoemen als ‘de oerzonde’. Maar wat er ook in dat opzicht gebeurt
is, het is op zeker vastgesteld dat onze sterfelijke lichamen hun spiritueel wezen hebben. Om anders te
geloven is atheïstisch.
We komen nu op het punt in de wereldgeschiedenis waar de rivaal van God Satan genoemd wordt. Hij
zorgt ervoor dat Eva zich van God afkeerde. Zij verleidde Adam om zich bij haar in de rebellie te
voegen. Zonder te focussen op het punt HOE Satan Eva misleidde om God te verlaten, moet het
duidelijk zijn voor de meeste denkende mensen dat de perversie van sex zeker bij de misleiding
betrokken werd.
Bij de perversie van seks bedoelen we dat Satan Eva leerde hoe zij sexuele relaties moest gebruiken om
dierlijke passies en vleselijke verlangens te bevredigen. Studies van deze fase van de Luciferiaanse
samenzwering lijken te wijzen dat God seksuele gemeenschap bedoeld had om een heilige band te
smeden tussen man en zijn vrouw, met de bedoeling om een ander menselijk wezen te creëren waarin
God een ziel kon blazen omdat Hij een mogelijkheid wil creëren om één van de lege plekken in de

Hemel wilde vullen, opengelaten als gevolg van de Luciferiaanse rebellie. Er moet enige waarheid zijn
voor deze lijn van gedachten, anders zou er niet zo’n botsing van meningen zijn voor het gebruik van
voorbehoedsmiddelen en zogenaamde geplande geboortes. Als er geen steun is voor deze zienswijze,
waarom is het dat diegene die het plan van God willen voorkomen om regels van Creatie op aarde vast
te geleggen, in het geheim van plan zijn om Gods plan voor de voortplanting van het menselijk ras te
vervangen door kunstmatige inseminatie die beoefend wordt op een internationale schaal.
De leer van Christus en de vele aanhalingen in het Heilige Schrift vertellen ons dat God de menselijke
wezens groter maakte dan de engelen op dit gebied doordat hij hen de macht tot reproductie van hun
soort gaf volgens Zijn Wil. De verspilling van het menselijke zaad wordt steeds weer veroordeeld. Elk
verstandig persoon weet dat omdat God God is, dwz het Opperwezen, Schepper van Hemel en Aarde
(het Universum), kan Hij, als Hij het wil, voorkomen hebben dat Lucifer zich met Zijn plan kon
bemoeien om aardse werelden en menselijke wezens te creëren, maar als Hij dat zo gedaan had, we niet
aan een werkelijk test bloot zouden staan. Zonder arrogant te willen zijn, lijkt het aannemelijk dat God
Zijn plezier haalt uit Zijn geweldige creatie, de liefde en loyaliteit die aan Hem gegeven worden, zowel
door engelachtige en mensen, die onverschrokken, loyaal, trouw en echt blijven, ondanks al de kwade
krachten van de Duivel en zijn engelen, die door deze (en waarschijnlijke andere) werelden bewegen
op zoek naar het verval van onsterfelijke zielen.
Om deze dingen te begrijpen moeten we de feiten begrijpen met betrekking tot “Spirituele leer”. Het
woord “leer” wordt gebruikt in de betekenis van “voogdijschap”en/of “instructie”. Spirituele leer is
een hemels voorschrift. Het staat de mens toe om beïnvloed te worden door Goede en Kwade geesten
die de kracht hebben om ‘gedachten’ in onze geest te plaatsen. Verleidingen zijn wat we “Slechte”
gedachten noemen. Verleiding door kwade geesten is niet een “Spiritueel voorschrift”. Het komt voort
uit wat theologen noemen “de verdraagzame voorzienigheid van God”. Als het menselijk ras niet bloot
gesteld zou worden aan zowel “kwade” invloeden als “goede”, zou het geen nut hebben dat God ons
intellect zou hebben gegeven en vrije wil. Het intellect maakt het ons mogelijk om gedachten te
analyseren die onze gedachten binnenkomen. We nemen een besluit. Dan, door het gebruik van onze
vrije wil laten we ons lichaam het besluit van onze geest uitvoeren. De meest gestelde vraag die door
mensen gesteld wordt in elke levensloop met betrekking tot dit zeer belangrijke onderwerp is “Als God
GOED is, waarom laat Hij kwaad toe? Als God het Menselijke Ras liefheeft, WAAROM laat Hij toe
dat zelfs onschuldige mensen leiden onder de rampspoed van oorlogen, revoluties, ziekte, etc…?
Ervaring met twee oorlogen en drie revoluties heeft mij het antwoord op deze vragen geleerd. ALS
EERSTE geloof ik dat het de intentie van God is om de lege plekken in de hemel op te vullen, die zijn
ontstaan door de val van engelen van vele graden uit de Gratie met wezens, inclusief menselijke
wezens, die positief en definitief BEWIJZEN door de aard van hun gebeden en werken, de wijze
waarop zij omgaan met verleiding; en de manier waarop zij tegenstand bieden aan omstandigheden van
fysieke, mentale en spirituele stress, dat ondanks wat er met hun op aarde gebeurt, zij nog steeds
wensen, met een brandend en constant verlangen, om VRIJWILLIG God in alle eeuwigheid lief te
hebben en de dienen. Dit geloof is gerechtvaardigd in Matt.10:28; Luke 12:4; II Kings 7:4; Ps.44:22
etc.,etc.
Ik baseer deze uitleg op het verdere geloof dat God, als de Schepper van het totale Universum, alleen
geluk kan halen uit de liefde, loyaliteit, toewijding en dienstbaarheid die Hem VRIJWILLIG door Zijn
creaties gegeven wordt. Hij heeft de intentie dat we Hem bewijzen dat we definitief en onherroepelijk
deze beslissing hebben genomen voordat Hij ons toestaat om het Koninkrijk van de Hemel binnen te
treden. Met andere woorden, wij beslissen over ons eeuwige lot.
De tekst van St.Paul, 1 Cor VI:3 zegt: “Weet u niet dat we engelen zullen beoordelen? En hoeveel
anderen zaken op deze wereld?” Ik gebruik dit om te bepalen dat die menselijke wezens die uit deze
vroege test “Met God in het vaandel” komen, gekozen zullen worden om te oordelen over de gevallen
engelen die hun krachten hebben gebruikt om ons te inspireren met kwade gedachten, en ons te
misleiden om kwade dingen te doen. Het feit dat de verkozenen verleiding opzij zetten en weigeren om
misleid te worden, zelfs als door agenten van de Duivel grote wonderen verricht worden, bewijst dat zij
spirituele overheersing verkregen hebben over de kwade krachten.. Zij zullen toegestaan worden om
deze overheersing op de dag van het laatste oordeel uit te oefenen. In 1918, toen ik puin aan het ruimen
was, na een Duitse luchtaanval op West-Hartlepool, Engeland, om een kind te redden van wie het
huilen hoorbaar was vanuit het donkere binnenste van een ingestort gebouw, leerde ik het antwoord op
de tweede helft van de vraag. Toen we aan het werk waren hoorde ik de moeder in pijn huilen
uitroepen, “Als God ALLEEN GOED is, hoe kan Hij zulk kwaad toestaan? Hoe kan Hij toestaan dat
onschuldige kleine kinderen lijden? Waarom straft Hij mij zo? Ik heb geprobeerd Hem lief te hebben
en Hem te dienen”.
Tijdens mijn werk kwam het antwoord tot mij. Een half uur later bereikte we de baby. Het was levend
en ongedeerd. Het lag naast de grootmoeder op een matras op de vloer binnen een kastje die de ruimte

onder de trap vulde die van de begaande grond naar de bovenliggende kamers liep. De grootmoeder
was dood.
Toen de baby in de armen van de moeder gelegd werd, vroeg ik om haar te vergezellen. Vrienden die
bij haar stonden boden haar onderdak. Ze gaf mij toestemming.
Bij een kop thee ( een voorziening die een absolute noodzaak is in tijden van vreugde en verdriet bij de
Engelsen) drukte de moeder haar kind tegen de borst en mompelde, “Oh God, vergeef mij. Hoe kan ik
aan uw oneindige Goedheid getwijfeld hebben?” Ik plaatste mijn hand op haar arm en zei, “God wil
niet dat wij, Zijn creaties, lijden door de verschrikkingen van oorlog. Oorlogen zijn een straf die de
mensheid zichzelf aandoet omdat de meerderheid halsstarrig en volhardend hebben geweigerd om Zijn
Wil te doen, Zijn Geboden te gehoorzamen en Zijn plan voor het regeren van het Universum op deze
aarde toe te passen.”. We straffen onszelf omdat we toestaan dat Satan “Prins van deze Wereld” blijft.
Van deze lijn van redeneren geloof ik echt dat het de WAARHEID is. De gebeurtenis die ik ophaal
gebeurde in april 1918. Nog een Wereldoorlog en vele revoluties zijn sindsdien uitgevochten. De
W.R.M. wordt AAN DE TOP geleid door de Synagogue of Satan om de geheime plannen van de Hoge
Priester van de Luciferiaanse Gelovigen te bevorderen. Het zijn zij, de menselijke wezens, op een
diabolische manier geïnspireerd door de spirituele krachten van de duisternis, die oorlogen en
revoluties aanmoedigen en op die manier de woorden bevestigen die door Christus Zelf zijn gesproken
toen hij over de S.O.S. zei: “U zijt zonen, van de Duivel, wiens lusten u zult doen. Hij was een
moordenaar vanaf het begin; etc. “. Ja, de Duivel was en is nog steeds een moordenaar. Oorlogen en
revoluties zijn het gereedschap om massamoorden te plegen. Volgens mij begaan we een
verschrikkelijke zonde als we zelfs maar denken dat God oorlogen, revoluties en andere misdaden wil.
God wilde niet dat onze eerste ouders hem verlieten. Zij deden dat zelf en uit vrije wil. God heeft niet
gewild dat mensen dit aards bestaan beëindigen door de dood van onze sterfelijke lichamen. Toen
Adam en Eva zondigden verloren zij de heiligende gratie. Dat had automatisch betrekking op de dood
van hun sterfelijke lichamen, in tegenstelling tot de Wil van God en Zijn originele intentie.
Dezelfde conclusies zijn juist als ze worden toegepast op fysieke en mentale aandoeningen. Omdat de
mensen vlees, vis, gevogelte, noten, zaden en groenten eten zoals bedoeld door God, leefden zij een
gezond leven, en tot op een hoge leeftijd. Als zij een natuurlijke dood stierven, was dat door ouderdom,
het langzaam slijten van de vitale organen in het lichaam. Het was op het moment dat het menselijk ras
de Wil van God verliet betreffende het dieet en het verving door “het duivels brouwsel”, bestaande uit
voedsel, drank en drugs die veelvraat bevredigd, de vleselijke honger en lustvolle gedachten en
sensuele verlangens opwekte, dat aandoeningen van het vlees onze levensspan inkortte en zorgde voor
fysieke ziekten en mentaal lijden.
Je hoeft mijn woorden niet aan te nemen. Romans 6:23 van het Heilige Schrift verteld ons, “De prijs
van zonden is de Dood”. Waarom laten diegenen die onze onderwerping plannen ons onnatuurlijk
voedsel eten in deze tijden, als het niet zou zijn om ons zowel mentaal als fysiek te verzwakken?
Er is nog een feit dat de overdracht van de W.R.M. naar de aarde in de tuin van Eden betreft. De
Duivel, Lucifer, Satan of aan wie je de Geheime Kwade Kracht hier op aarde wil toewijzen, die bestaat
uit de “Rivaal” tot Gods Wil, bezette de aarde VOORDAT God Adam en Eva creëerde. Satan was hier
en klaar om Eva te verleiden en door haar, Adam, die beiden nog steeds onschuldig waren en genoten
van de Aanwezigheid en Vriendschap van God. De zonde van de mens versterkte de greep van de
Duivel op deze wereld. Het creëerde deze niet. Theologen accepteren als regel het als een “onoplosbaar
mysterie”. Ik wil er op wijzen dat dit feit er op wijst dat deze wereld eens, en nog steeds een deel van
het Universum is dat gecontroleerd wordt door Lucifer, het Deel dat we als de Hel bestempelen. De
menselijke wezens hebben nog steeds de gelegenheid om zich met God te herenigen, als zij dat willen,
maar de grote meerderheid lijkt er niet veel aan te doen. De volgende vraag is” “Zijn Lucifer en Satan
hetzelfde bovennatuurlijke wezen?” Voor redenen die mijn eigen begrip te boven gaan is het
geaccepteerde idee van de meeste theologen dat Lucifer en Satan een en hetzelfde zijn. Echter dezelfde
theologen stemmen in dat er bewijs is voor het geloof dat er verscheidene vorstendommen in de Hel
zijn, die elk geregeerd wordt door een bovennatuurlijk wezen die ondergeschikt is aan Lucifer. Is het
onredelijk om aan te nemen dat Satan een ander wezen is die van God deserteerde tijdens de hemelse
opstand geleid door Lucifer? Is het onredelijk om aan te nemen dat er een zekere mate van
WAARHEID in de leer en doctrines is van diegene die de Luciferiaanse ideologie op deze aarde
uitoefenen. Zelfs het toegeven dat een engel, vanwege dat het een pure geest is, ongeacht of het ‘Goed’
of ‘Slecht’ is, niet beperkt wordt door geografisch grenzen, en zijn ‘Goede of ‘Slechte’ invloed in een
dozijn verschillende plekken in minder tijd dan een oogwenk kan gebruiken, is het nog steeds
aannemelijk dat Lucifer “Koning” is van het gehele deel van het Universum dat we de Hel noemen en
dat Satan één van zijn Prinsen is. Wijst Christus Zelf Satan niet aan als “Prins van deze Wereld”? De
omstandigheden die op deze aarde bestaan lijkt erop te wijzen dat het eerder een deel van de Hel is als
van de Hemel.

Als deze wereld een deel van de Hel is, dan is het aannemelijk dat het besluit dat we hier nemen
definitief is. Dat kan verklaren waarom Hij hier op bezoek kwam zoals Hij dat bij ander deel van Hel
deed voor zijn opstanding. Hij verloste ons, maar of we Zijn verlossing accepteren of afwijzen is onze
eigen zaak.
Los daarvan, blijft er het feit dat de Luciferiaanse doctrineert wat in het Heilige Schrift ontbreekt over
dit belangrijke onderwerp. Christus maakte het zeer duidelijk dat Lucifer de “Vader van Leugens” is en
dat Satan leugens en bedrog gebruikt om hun diabolische doel te bereiken. Is het onredelijk om voor te
stellen dat Lucifer diegene geïnspireerd heeft die de samenzwering hier op aarde geleid hebben, om
alleen maar een beetje van de waarheid te vertellen? Als deze gedachtenlijn niet logisch is, dan waar is
het oude gezegde onstaan die zegt “Een halve waarheid is gevaarlijker dan een hele leugen”?
Als Lucifer aan de top was van de hoogste hemels, en zich bevond in het gezelschap van de
schoonheid, macht en glorie van God Zelf, en als de Luciferiaanse mythologie van de oudste zoon van
God en de oudere broer van St. Michael op waarheid berust, dan vallen de vele en verschillende
stukken bewijs over de verplaatsing van de Luciferiaanse samenzwering naar deze aarde, zoals eerder
gegeven, op zijn plaats, en zorgen voor een exceptioneel helder beeld van deze fase van de
samenzwering.
Er zijn vele boekdelen van schriften die duiden en/of bewijzen dat Vrijmetselaars geleerd wordt dat de
bron van hun geheime genootschap dateert uit de tijd van de bouw van de piramiden. Er zijn net zoveel
boekdelen die bewijzen dat ingewijden van de Grand Orient Loges en de Councils of the New and
Reformed Palladian Rite geleerd wordt dat hun vorm van Vrijmetserij voortbestaan heeft sinds de val
van Eva. Zij claimen dat haar verleiding door Satan Cain voortgebracht heeft en dat Cain de Synagogue
of Satan heeft opgericht. Dit is de leer waardoor leden van de lagere graden van de Grand Orient en
Palladian Rite Satanisten moeten worden.
Het is een vreemd toeval dat de meeste mannen die vastberaden uiten dat zij 100% voor God zijn en
weigeren om het idee te accepteren dat Satan iemand anders is en ondergeschikt aan Lucifer, in deze
mening gesteund worden door diegene die openlijk hun trouw aan Satan toegeven. Bewijs zal geleverd
worden om aan te tonen dat pas op het moment dat een bewezen Satanist van de Grand Orient of
Palladian Rite geïnitieerd wordt in het Hoge Priesterschap van de Luciferiaanse Gelovigen, hij pas
HET GEHELE GEHEIM verteld wordt, en het credo moet aannemen dat zegt: “Lucifer is God de
gelijke van Adonai (Adonay) en het aanbidden van Satan is daarom ketterij.”
Generaal Albert Pike is geaccepteerd als de hoogste moderne autoriteit zover het Luciferianisme
betreft. Als hoofd van de Palladian Rite schreef hij een instructiebrief met de datum 14 juni 1885, en
zond deze naar de leiders van de zesentwintig Raden over de hele wereld. In deze brief bevestigde hij
niet alleen dat Satan de ondergeschikte is aan Lucifer, maar verklaarde dat Lucifer God is, de gelijke
aan Adonay, en voegde toe dat Lucifer de God van het Licht is, de God van het Goede, die voor de
mensheid strijd tegen Adonay, de God van het Duister en het Kwade.
Pike is opgewerkt door de pers van de Verenigde Staten door te verklaren dat de meeste Vrijmetselaars
hem beschouwen als een van de meest illustere broeders en één van de grootste patriotten van Amerika.
Maar onderzoek onthult dat Pike een dubbelleven leidde. In het geheim was hij een aanbidder van
Lucifer. Tussen 1859 en 1889 klom hij op tot de Hoge Priesters van de Luciferiaanse Geloof.
Lagere graden Vrijmetselaars worden geleerd om andere verklaringen te geloven wat betreft de bron
van hun Geheime Genootschap. Het feit is dat, als zij geïnitieerd worden in een hogere graad zij een
heel iets anders verteld worden door diegene die de initiatie uitvoeren, en hen vertellen dat als zij
opklimmen naar de hogere graden meer en meer toevertrouwd wordt over de mysteries van het Gilde.
Niet één op een duizend Vrijmetselaars vermoed zelfs dat, ver weg boven de Schotse Rite van de
Blauwe Vrijmetselarij, en buiten het bereik van ieder behalve de zorgvuldig geselecteerde voor toegang
tot Grand Orient Loges en de Councils of de New and Reformed Palladian Rite van Pike, Satanisme
beoefend wordt. In deze geheime genootschappen wordt Satan geëerd als God en “Prins van deze
Wereld”. Maar boven deze Satanische Genootschappen worden speciaal geselecteerde leden van de
Synagogue geïnitieerd in het VOLLEDIGE GEHEIM, dat de uiteindelijke WAARHEID is zoals
geïllustreerd in het Luciferiaanse Geloof, zoals we zojuist hebben uitgelegd.
De lezer zal zich afvragen,” Waarom al deze geheimzinnigheid?” Het antwoord is dat die mensen die
zich letterlijk verkocht hebben aan de Duivel, weten dat het uiteindelijke succes van hun diabolische
samenzwering tegen God en Zijn Menselijke Ras afhangt van hun vermogens om hun ware identiteit en
WERKELIJKE doel geheim te houden. Dit boek wordt gepubliceerd om hun geheim te onthullen en
om publieke opinie op te hitsen, zodat een eind gebracht kan worden aan deze samenzwering en ook de
profetiën laat uitkomen zoals beschreven in Openbaringen, die zeggen dat Satan geketend zal worden
en naar de Hel teruggebracht om daar voor een duizend jaar te blijven.
In de internationale loges van de Grand Orient en de New Palladian Rite van Pike, wordt van
ingewijdenen verwacht om de WAARHEID te accepteren, dat Vrijmetselarij in werkelijkheid begon

met Cain. Zij worden verteld dat Satan, die zij Ebilis noemen, het menselijke ras het grootst mogelijke
voordeel schonk toen hij het plan van God (Adonay) versloeg om de kennis van seksueel gedrag, en het
geheim van voortplanting, voor onze eerste ouders geheim te houden. De ingewijdenen worden verteld
dat Ebilis Eva inwijdde in het genot van seksuele gemeenschap en haar het geheim van voortplanting
leerde en dus haar en Adam gelijk in macht aan God stelde. De ingewijde wordt ook verteld dat, als
resultaat van de seksuele relatie Eva Cain baarde, die de beweging (Vrijmetselarij) begon en de
Luciferiaanse ideologie hier deed ontstaan net zoals in dat gedeelte van de hemelse wereld waarover
Lucifer heerst. Dus, waar de leden van de lagere graden van de Schotse Rite geleerd wordt dat Hiarn de
vader van Vrijmetselarij was, diegene die toegelaten wordt tot de hoogste graad wordt anders geleerd. 7
Studie van de groepering van Manichaean en hun doctrine informeert ons dat om Gods plan te
voorkomen om Adam en Eva de eerste ouders van Zijn menselijk ras te maken, Satan Eva verleidde en
haar bezetende, en de vader was van Cain en ook de eerste dochter van Eva. De doctrine van
Manichaean onderwijst dat Cain zijn zuster trouwde en dat de nakomelingen van deze samenkomst
(incest) Satanisme hebben doen voortbestaan.. Zonder dit punt verder uit te werken, is het interessant
om te wijzen dat het Heilige Schrift verteld dat God iets zeer onplezierig vond over het huwelijk van
Cain. Cain heeft ook zijn broer Abel vermoord; en Christus in Zijn dagen hekelde diegenen van de
Synagogue of Satan als “Jullie zijn zonen van jullie vader de Duivel; zijn lusten zullen jullie doen. Hij
is als een moordenaar vanaf het begin en leeft niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is”.
(John 8:44)
‘De Slang’ is de naam waaronder Satan bekend is in Het Heilige Schrift (Rev.20:2; Num.21:9). De
Slang is het symbool van het Satanisme in de geheime genootschappen die hem aanbidden als Prins
van de Wereld. Het Heilige Schrift verwijst naar Eva als “het zaad van de slang”(Gen.3:1-16). Daarom
mogen we ons afvragen, “Waar kwam het zaad van de Slang vandaan?”.
Paul zei in 2 Cor. dat Eva onkuis is geweest met de Slang, (Lucifer, Duivel, Satan) – (Lucifer betekent
de Heldere en Stralende). Hier is de bron van het Zaad van de Slang. In Gen. 3:15 zei God, “Ik zal
onmin plaatsen tussen jouw en de vrouw, en tussen jouw zaad en de hare”. Door dit tegen de Slang te
zeggen, (Lucifer,Duivel, Satan), bevestigde God dat Lucifer zaad moet hebben (net zo fysiek als het
zaad van Eva moet zijn). In Gen.3:16 zei God tot Eva, “en jouw verlangen zal naar jouw echtgenoot
zijn”, dat duidelijk betekende dat haar verlangen voorheen voor een ander was! In Cor.11:2-3 sprak
Paul over “kuisheid”, om de Corinthians te presenteren een kuise maagd voor Christus. In het volgende
vers, zei Paul, “Maar ik vrees, dat door enige wijze, de Slang Eva verleid met zijn scherpzinnigheid”.
Paul bevestigde hier dat Eva zich niet presenteerde als een kuise maagd aan Adam! Weet, dat er maar
een manier is waarop een maagd haar kuisheid verliest. In Gen.4:1, dacht Eva dat Cain haar beloofde
zaad was, maar gaf later toe dat zij zich vergist had en dat Seth (niet Cain) haar beloofde zaad was,
toen ze zei (Gen.4:25) “Want God heeft mij nog een Zaad toegewezen in plaats van Cain, die Cain
doodde”.
Cain en Abel waren tweelingen (Gen.4:3-4) want zij werden tegelijkertijd meerderjarig en presenteerde
hun offers op dezelfde dag. Abel was de zoon van Adam, maar Cain was de zoon van Lucifer. Lucifer
en zijn zaad zijn moordenaars geweest door alle eeuwen heen en Christus beschuldigde hen van het
doden van alle profeten vanaf Abel tot Zijn tijd (Matt.23:35). Lucifer kreeg een zaad, zoals God zei dat
hij zou krijgen (1 John 3:12). “Niet als Cain, die van die sluwe is”.
Lust is een seksueel verlangen van buiten de Natuurlijke Wet van God. Daarom lijkt Christus Zelf te
hebben bevestigd dat Satan lusten bezit en vader is van de Synagogue of Satan zoals diegene die
Satanisten zijn verkondigen en geloven. Satanisten hebben altijd gebruik gemaakt van seks-omkoping
en de bedorvenheid en perversie van seks om de controle te krijgen over man en vrouw die zij wensten
om de geheime plannen van hun diabolische samenzwering te bevorderen. Satanisme maakt een God
van seks. Zij aanbidden het menselijk lichaam vanwege zijn seksuele mogelijkheden. Als mannen en
vrouwen bewijzen dat zij niet toegeven aan alle andere vormen van duivelse verleiding, vallen zij vaak
als zij betrokken raken in ongeoorloofde relaties en perversies. Was David niet schuldig aan het plegen
van seksuele misdaden, inclusief incest?
Ook vertelde Christus ons dat de vader van de Synagogue of Satan een moordenaar was vanaf het
begin. Wie anders kan die persoon zijn dan Satan? Inspireerde hij niet Cain, zijn zoon, om zijn eigen
broer te doden, Abel? Is moord niet het handelskenmerk van diegene waar de Synagogue of Satan
sindsdien uit heeft bestaan? Wat zijn revolutie en oorlog niet anders dan moord op een massale schaal?
Een ander belangrijk feit, met betrekking tot de toegepaste incest, om de Synagogue van Satan op deze
aarde op te starten, is het toepassen van Heidense koningen die de duivel aanbidden. Om hun lijn van
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opvolging te continueren stonden zij erop dat hun zonen hun eigen zusters trouwden. Maar los van het
feit wat ‘goed’ of ‘fout’ is, blijft het feit dat toen Christus Zijn missie startte, Hij ons vertelde dat de
Luciferiaanse samenzwering het stadium bereikt had waar Satan, Prins van deze Wereld, de controle
gewonnen had over allen op hoge plaatsen.
De woorden van Gen.4:15 lijken te duiden op, dat nadat Adam en Eva God verlieten, Hij het gewilt
heeft dat plaats zou vinden wat gebeurt is. Hij zei, “Wie Cain zal doden, wraak zal in zevenfout hem
overkomen”. Het lijkt erop dat nadat onze eerste ouders deserteerden, God erop stond dat diegene die
oprecht van Hem wilde houden en Hem vrijwillige dienen voor alle eeuwigheid, uit respect voor Zijn
oneindige perfectie, hun oprechtheid moeten bewijzen. Zonder de ‘Rivaal’ en de Synagogue of Satan,
zou er geen werkelijke test zijn. Het Heilige Schrift geeft ons genoeg informatie om ons in staat te
stellen te beslissen welke weg we willen bewandelen.
Satanisme leert ons dat Jezus Christus één en dezelfde is als St. Michael, en de jongere broer van Satan.
Satanisme claimt ook dat God St. Michael naar de aarde stuurde, in de vorm van Jezus Christus om te
proberen de Luciferiaanse samenzwering hier te beëindigen zoals hij eerder in de hemel gedaan had.
Zowel Satanisten als Luciferiaanse ingewijden scheppen op dat Christus in Zijn missie gefaald heeft.
Zij maken de opvoering van Zijn nederlaag het belangrijkste deel in de viering van de ‘Zwarte Mis’.
Pike herschreef en moderniseerde de ‘Zwarte Mis’ en noemde zijn versie “De Adonaicide Mis”.
Het woord “Adonaicide” betekent de dood, of einde van God. De dood van God was het voornaamste
doel van Nietzeïsme.8
Het lijkt erop dat omdat de vijandigheid tussen Satan en St. Michael in de hemel begon, en omdat
Christus, terwijl op aarde, de voorstellen van Satan afwees om bij hem in rebellie aan te sluiten tegen
de absolute superioriteit van God, de vijandigheid doorgevoerd is, zodat het Christendom toen en nu
doortrokken is met Luciferiaanse en/of Satanische cellen.
Vanaf het moment dat Christus Zijn apostelen uitkoos, verbergen deze Agenten altijd hun ware
identiteit terwijl zij van binnenuit continu de zaken saboteren. Tegenwoordig kun je ze vinden
vermomd als “Modernisten”, die de verscheidene genootschappen verzwakken zodat zij op de rand van
instorten komen te staan als diegene die de samenzwering AAN DE TOP leiden besluiten dat het tijd is
om de uiteindelijke sociale rampspoed uit te lokken. Pike legde uit wat gepland staat in een brief die hij
schreef aan zijn leider (Mazzini) van de W.R.M. op 15 augustus 1871. Deze brief wordt elders
aangehaald. Deze is opgenomen in de Bibliotheek van het Britse Museum, in Londen, Engeland 9
en wordt geciteerd en aan gerefereerd door vele autoriteiten en studenten van de W.R.M., inclusief
Kardinaal Rodriguez van Chilie. (zie pagina 118 van The Mysteries of Freemasonry Unveiled, 1925
Engelse vertaling 1957)
Dat de Luciferiaanse samenzwering bestaat, en heeft ononderbroken voortbestaan sinds het prille
begin, zonder het toe te spitsen op zijn begin in de hemelse wereld of de Tuin van Eden, bewijst dat het
van een bovennatuurlijke oorsprong en richting is. Niets in een menselijk geest kan zo perfect bedacht
worden, zo duivels, zo gigantisch in dimensies, of zo volledig vernietigend als de Luciferiaanse
samenzwering, die we tegenwoordig de World Revolutionary Movement (W.R.M.) noemen.
Elke keer als een poging gewaagd is door kerkelijke en/of civiele beambten om Satanisme bloot te
leggen, als het tegenovergestelde aan Gods plan en wetten, en de antithesis van de Christelijke religie,
hebben de Agentschap van de Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof, die zich achter de
schermen van alle regeringen bevinden, zowel vrijzinnig als kerkelijk, tot nu toe voor elkaar gekregen
dat de bedoelde onthulling omgedraaid werd in een werkelijke en feitelijke heksenjacht.
Om te voorkomen dat Satanisten en toegewijde Luciferianen worden ontmaskerd en gestraft, zijn de
Synagogue of Satan en de Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof, die de S.O.S. leiden, er altijd in
geslaagd om een klein aantal vervangers in de handen van de onderzoekers te werpen, die de beulen
genoeg slachtoffers leverden om de woede van de Prinsen, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk, en de
bloedlust van de boze menigte te bevredigen.
Tussen 1486 en 1675 werden tweeëndertig kerkelijke maatregelen genomen tegen Satanisme; en tussen
1532 en 1682 werden 149 heksen en/of tovenaars verbrand, 78 verbannen van hun landen en 124
gestraft op alternatieve wijze. Deze maatregelen en straffen betroffen Amerikanen. Zij werden ervan
beschuldigd Satanisten te zijn en de Luciferiaanse samenzwering tegen het Christendom te bevorderen.
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De publiciteit werd zo gericht op onbelangrijke slachtoffers waarvan de meeste beschuldigd waren of
verraden door de hoge ambtenaren die hun eigen identiteit met de Luciferiaanse samenzwering geheim
hielden.10
Het Heilige Schrift en boeken van geïnspireerde mensen sinds de komst van Christus zijn vol met
incidenten van demonische bezetenis van individuen, maar behalve in het Collect, voorgelezen door
priesters tijdens de Mis op de 17e zondag na Pinksteren, kan mens niets tastbaars vinden over de
“Diabolica Contagis” – duivelse besmetting- of de invloed van de Duivel op de menselijke menigte.
Dit is nogal bijzonder omdat als oorlogen en revoluties, zoals ik volhoud, de vernietigende krachten
zijn die gebruikt worden door diegene die de W.R.M. leiden om alle vormen van regering en religie te
vernietigen, dan is de Duivelse invloed op het “Goyim” (menselijke massa) veel machtiger,
verleidelijker en misleidender dan het bezeten van een individu.
Er kan geen logische ontkenning zijn voor het feit dat de Duivel, door zijn aardse agentschap, de
mogelijkheid heeft en gebruikt om het denken van de massa te beïnvloeden om kwaadaardige grootse
dingen te produceren zoals oorlogen en revoluties. We verwijzen naar de manier waarop de Geheime
Krachten van het Kwaad propaganda en massapsychologie hebben gebruikt om hun duivelse
doeleinden te dienen.
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Luciferianisme
Om te kunnen realiseren dat de W.R.M. een voortzetting is van de Hemelse revolutie, moeten we
Lucifer begrijpen; wat Lucifer in de hemel gedaan heeft en WAAROM, VOORDAT hij en/of Satan er
voor zorgde dat onze eerste ouders God verlieten.
Als de hoogste, slimste en meest intelligente van Gods schepsels, had hij ook een Vrije Wil. Hij kon
gewild hebben om loyaal, trouw en gehoorzaam te blijven aan God, en God (Adonay) te accepteren als
de Opperste Autoriteit over het hele Universum, of hij kon dat ‘Recht’ aanvechten.
Lucifer, in de Hemel, stond naast God. Hij was intelligent, en daarom is het logisch dat hij niet
afgunstig was op Hem. St. Thoms zei,” Alleen een dwaas kan afgunstig zijn op iets dat zover boven
hem staat en dat onmogelijk te verkrijgen is”. Lucifer is geen dwaas!
De trots van Lucifer met zijn engelachtige kenmerken, dwz ambt, karakter en persoonlijkheid kan de
oorzaak zijn voor het verlangen om op zijn gebied een God te zijn in de hemelse orde. Met andere
woorden, de trots van Lucifer over zijn eigen volmaaktheid kan hem hebben laten wensen om heerser
te worden van Zijn eigen orde in plaats van een ondergeschikte aan God te blijven, ongeacht zijn
verheven staat waar hij door God gebracht was. Deze lijn van gedachten duidt niet dat Lucifer dwaas
genoeg was om God te willen onttronen. Hij wilde simpelweg het recht hebben om over een deel van
het universum te heersen. Tegenwoordig leiden veel mensen aan hetzelfde opgeblazen ego. Het kan
benoemd worden als een onoverkomelijk verlangen voor absolute onafhankelijkheid of
zelfvoorzienigheid. St.Thomas, Scotus en Suarez zijn het eens dat de zonde die Lucifer pleegde “De
zonde van Trotsheid” was, maar zijn het oneens over wat precies zijn zonde van trotsheid inhield. Mijn
studies hebben mij ervan overtuigd dat de zonde van trotsheid van Lucifer bestond uit zijn
vastberadenheid om zich van God los te maken en zijn eigen dynastie op te zetten. Ik wordt in mijn
overtuiging gesteund door Bijbelse autoriteit en geschiedenis – Lucifer kreeg wat hij wilde door de
hemelse opstand te leiden. Hij overreedde grote aantallen engelen van verscheidene niveaus om zich
bij hem aan te sluiten. Onder hen waren éénderde van de hoogste, de slimste en de meest intelligenten
van het hemelse volk. Lucifer zelf was verbannen uit de Hemel en verbannen naar de Hel, en dit was
precies wat hij wilde dat gebeurde. Sindsdien heeft hij gestreden om zoveel mogelijk anderen van God
weg te leiden, zodat zij onder zijn heerschappij kwamen. We weten alleen af van zijn activiteiten op
deze aarde en we noemen dit de World Revolutionary Movement.
Mijn doel om de laatste drie boeken te schrijven (ik betwijfel of ik nog meer tijd toegewezen krijg om
nog anderen te schrijven) was om een licht te werpen op de W.R.M en de S.O.S., een onderwerp van zo
een groot gewicht dat het het leven van elk menselijk wezen en zijn of haar onsterfelijke ziel beïnvloed.
Vele priesters en geestelijken hebben mij hun waardering van mijn motieven overgebracht.
Aan de andere kant zijn er priesters en geestelijken die, wanneer door hun parochianen gevraagd wordt
een mening te vormen over de verborgen hoofdstukken van de bijbelse en niet-kerkelijke historie zoals
onthuld en uitgelegd in Pawns in the Game en Red Fog over America, hebben gezegd, “Wat hij
schrijft, grenst aan ketterij”. Wat zij niet vermelden is de grote WAARHEID die verkondigt wordt door
de grootste theologen en filosofen van de Kerk van Christus, die zeggen, “ALLE WAARHEDEN
grenzen aan ketterij”. Wat er echt toe doet is dat, bij het onthullen van de WAARHEID, we niet over
de grenzen stappen zoals gedefinieerd in het Heilige Schrift. Als geestelijken en/of priesters de deur
dicht doen voor een “geest” die nadere kennis zoekt van de WAARHEID, zij het doeleinde van de
Duivel dienen. Isai.28:7;Mic.3:11;Mall 2:7.
Een Presbyteriaanse geestelijke in Ottawa zei dat mijn boeken “volkomen nonsens” waren. Een
geestelijke in Owen Sound publiceerde een pamflet die verklaarde dat ik anti-semitisch was en
moderne ketterij verspreidde. Deze mannen en verscheidene anderen, zowel niet-Joden als Joden
hebben hun best gedaan om mij te betrekken bij ruzies en rechtszaken. Zij wilde waarschijnlijk,
hiermee bereiken, dat ik genoeg van mijn tijd zou verdoen, zodat het mijn vastberadenheid dusdanig
zou verstoren om genoeg licht te laten schijnen op dit onderwerp voordat mijn eigen licht zou doven.
In het geval dat lezers op dit soort kritiek stuiten, wil ik hen eraan herinneren dat de kennis van
geestelijken en priesters aan restricties onderhevig is die opgeworpen worden door het
onderwijsprogramma van diegene die de seminaries controleren van een specifiek geloof. Mijn studies,
over een periode van veertig jaar, zijn nooit opgehouden. Ik heb mijn geest nooit toegestaan zich te
beperken. Dit is de weg die God bedoeld heeft. Wat ik schrijf, daarvan geloof ik dat het de
WAARHEID is. Lezers zouden de verborgen feiten uit de geschiedenis moeten overwegen zoals
uitgewerkt in mijn boeken om hun eigen mening te vormen en hun eigen conclusies te trekken.
Het onderwijsprogramma in veel seminaries worden zeer beperkt door het simpele feit dat zelfs
theologen van dezelfde geloven in het verleden en nu, openlijk verdeeld zijn in hun mening op veel
vlakken die handelen over de val van de engelen. Echter zowel Scotus en Suarez stemmen in dat geen

van de engelen, inclusief Lucifer, ooit hun overlopen van God berouwd hebben. Beiden stemmen in dat
berouw voor hun mogelijk was, en dat God hun tijd gaf en de gelegenheid voor berouw, maar in de tijd
erna hebben Lucifer en zijn volgelingen andere zonden begaan. Met deze meningen is St.Thomas het
niet eens.
Het is niet verbazend wanneer theologen en filosofen het niet eens zijn. Alleen God en de Duivel weten
aan welke kant zij staan. Matt.7:15 waarschuwt ons voor “Valse profeten in schaapskleren”. Zelfs
zover terug als Jeremiah, werden priesters openlijk beschuldigd van hun ontrouw (Jer.1:18) Vele
priesters en geestelijken onderwijzen vandaag dat zij ingehuurd worden zodat: Zij onderwijzen wat
diegene die hun inhuren hen vertellen wat zij moeten onderwijzen (Mal.2:8). Het woord “inhuren” dat
hier gebruikt wordt kan meer betekenen dan “het betaald worden voor diensten”. Het kan betekenen
om diensten te leveren en ongelimiteerde gehoorzaamheid geven aan een aardse macht in de hoop om
aardse en bovennatuurlijke beloningen te krijgen.
Toen ik, als Staf Training Officier voor de Canadese Marine Reserve Divisie 1943-4, de officieren en
manschappen onderwees over het onderwerp “Discipline en Gehoorzaamheid”, shockeerde ik sommige
Divisie Commanderende Officieren door hun onderschikten te vertellen dat geen enkele officier of man
verschuldigd was om een order te gehoorzamen die tegengesteld is aan de Geboden van God, dwz de
Natuurwet of de Waardigheid van de Mens. De meeste van de verschrikkelijkste wandaden die in de
naam van God gedaan worden tegen de mens door Satanisten, werden gepleegd door onschuldige
mannen die orders uitvoeren. Hoe gemakkelijk! Als van ondergeschikten wordt verwacht om ALLE
orders uit te voeren, dan is alles wat de S.O.S. (die iedereen in Hoge Plaatsen controlleert) hoeft te
doen is ervoor te zorgen dat orders gegeven worden dat het Duivelse doel dient. Christenen in Heilige
Orden moeten nooit vergeten dat zonder enige overweging, inclusief de ede van gehoorzaamheid die
zij geven aan een superieure autoriteit, hun eerste trouw, net zoals een soldaat of marineman, aan God
is. Geen enkele eed kan hun verplichten om een zonde laten begaan. Het stil houden, of in gebreken
blijven om de hele waarheid te vertellen over de W.R.M is een zonde tegen God en een misdaad tegen
de wezens van God. “Vertel de Waarheid en beschaam de Duivel” zou het motto moeten zijn van elke
militante Christen. Deze waarheid was herhaaldelijk benadrukt door de overleden Paus Pius XII, toen
hij parochie priesters vertelde dat zij verantwoordelijk zijn voor de vrijzinnige als ook de spirituele
gezondheid van hun gemeenschap en de leden van hun kudde moeten leiden bij sociale, economische
en politieke zaken. Hij uitte zijn wens in deze zaken toen in 1957 hij alle trouwe Katholieken vroeg om
te bidden voor de “Stille Kerk”. Het woord “Kerk” zoals hij het gebruikte, betekent het “Geheel van
Christelijke gelovigen; de kerkelijke organisatie of macht gescheiden van de Staat”. Laat niemand je
iets anders vertellen. Als zei dat doen, liegen ze. Als zij liegen, dienen zij het doel van de Duivel.
De Luciferiaanse samenzwering kan niet zover ontwikkeld zijn sinds de dood van onze Heer, tot zijn
semi-laatste stadium als diegene die zich voordoen als Christelijke dienaren, gewijd aan God, niet
tegen Hem gezondigd hadden door de “Stilte” te bewaren over dit zeer belangrijke onderwerp.

Laat mij de lezers herinneren dat GEEN kerkelijke autoriteit, Katholiek of niet-Katholiek, de waarheid
heeft aangevochten over wat ik over dit onderwerp zeg. Honderden gewijdde priesters en geestelijken
hebben toegegeven dat ik hun overtuigd heb van de WAARHEID. De meerderheid van hen excuseren
henzelf om mij openlijk te helpen door te zeggen “Ik ben onder discipline”.
Ik vrees dat God dat niet als een geldig excuus accepteert. God heeft afgedaan met alle vormen van
gedwongen discipline. Onder het plan van God voor het regeren van het Universum zijn we vrij om
Hem vrijwillig lief te hebben en te dienen, of anders naar de Hel te gaan op eigen kracht. Het wordt tijd
dat we stoppen om excuses te maken en doorgaan om aan God te bewijzen dat we wensen om Hem lief
te hebben en Hem te dienen voor alle eeuwigheid. 11
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Ik voel mij gerechtvaardigd om een volgende opmerking te maken om mijn lezers te beschermen voor diegene
die mij en mijn werk bespotten. Naast het feit dat zij mentaal beperkt zijn door hun onderwijsprogramma van hun
scholen en colleges, zijn diegene die mij bespotten opgegroeid in een atmosfeer van sociale veiligheid. In de
meerderheid van de gevallen was hun onderricht, of indoctrinatie, betaald door muli-miljonairen die zogenaamde
Charitatieve Organisaties oprichten zodat zij het programma van de educatieve instituties konden dicteren die zij
ondersteunden. Er is bewezen dat deze miljonairs behoren tot de internationale financiële kartels die biede kanten
gefinancierd hebben van elke oorlog en revolutie die uitgevochten zijn in de laatste tweehonderd jaar. Het is
logisch om aan te nemen dat omdat dit waar is, het programma van de onderwijzende instituten die zij
ondersteunen niet gericht worden om de waarheid van God bekend te maken, maar om de kennis wat de waarheid
betreft te beperken, zodat de Luciferiaanse samenzwering ontwikkeld kan worden naar zijn laatste doelen.
Mijn bespotters hebben zich nooit zorgen hoeven te maken waar hun volgende maaltijd vandaan moest komen. Zij
zijn in de watten gelegd en aangemoedigd om een opgeblazen ego te creëren wat betreft hun kennis en aanzien. Zij
zullen een enkele tegenslag gehad hebben, maar zij wisten altijd dat er voor hen gezorgd werd, zolang zij
volgzaam bleven aan diegene die door hun weldoeners voor hun waren aangesteld.
Mijn leven is totaal anders geweest. Vanwege een serieus ongeluk is mijn vader in zijn veertige jaren overleden.
Op dertienjarige leeftijd moest ik voor mijzelf zorgen. Op mijn vijftiende was ik op zee en werkte gemiddeld twaalf
uur perdag. Ik werd een Meester Zeeman en een Commandant in de Canadese Marine. Ik heb genoeg zinnige
dingen geschreven om tien boeken van non-fictie gepubliceerd te hebben en opgenomen te worden in
geraadpleegde bibliotheken over de hele wereld.
Ik deed dit alles bij de gratie Gods en als mijn aandeel voor een toegewijd doel. Ik was vastbesloten om uit te
vinden als het mogelijk was, waarom menselijke wezens niet in vrede kunnen leven. Het is alleen maar eerlijk om
te noemen dat ik aanbiedingen van faam en fortuin heb afgewezen omdat zulke aanbiedingen altijd verbonden
waren met voorwaarden die mij zouden hebben tegengehouden om naar de WAARHEID om te kijken en te
publiceren. Het enige wat ik van God vraag is dat Hij mij toe staat om lang genoeg te leven om hetgeen wat ik te
weten gekomen ben over de W.R.M. door te geven aan anderen. Terwijl mijn lasteraars in warme bedden sliepen
en in comfort en veiligheid leefden, zorgvuldig tegen gevaren beschermd, vocht ik mijn weg door zeestormen en
leefde een leven die mij intiem liet ontmoeten met al het kwaad. Ik werd nauw betrokken bij Bolsheviks, Nihilisten
en Nazi aanhangers. Maar ik wilde desalniettemin de minderbedeelden helpen en had de drang om een ‘Goeddoener’te zijn. Bij de Gratie Gods was ik er nooit van overtuigd dat door het lid worden van een zogenaamde
hulporganisatie, ik de wil van God zou doen. Het gaat mijn begrip te boven hoe de hierarchie van vele geloven de
mensen omarmen die openlijk in de W.R.M. jarenlang gewerkt hebben, simpelweg omdat zij verkondigen dat zij
een verandering van hart en geest hebben ondergaan. Zij maken deze mannen bekend en maken ze professoren
aan universiteiten. Maar, volgens mijn kennis, heeft niet één van hen een licht geworpen op de “Geheime Macht”
waarover zij de kennis hebben dat die achter de verscheidene subversieve bewegingen steekt, waaruit de W.R.M.
in opgemaakt. Als Mazzini die geheime controle voelde, dan moeten zij die ook zeker gevoeld hebben. Maar als zij
dat weten, zeggen ze dat nooit. Ik noem mijn bespotters niet bij naam omdat ik dat niet netjes is. Echter, ik ben
ervan overtuigd dat dit boek bij hun in de aandacht zal worden gebracht door sommige van mijn lezers. Dan, als
zij een verstandig zijn, zullen zij de waarheid accepteren en zichzelf verantwoorden aan God.

Vanwege zijn karakter moet de Luciferiaanse opstand uit noodzaak zijn ontworpen om vernietiging te
brengen aan ALLE vormen van regering en religie, zodat, in het laatste stadium van de samenzwering,
de Luciferiaanse ideologie opgelegd wordt op hetgeen overgebleven is van het menselijke ras door
Satanisch despotisme. Tegenwoordig noemen we dit “Totalitaire dictatuur”.
Het is duidelijk veel makkelijker voor een kleine maar machtige groep om één persoon, één groep, één
organisatie, één regering, of één religie te onderwerpen dan het onderwerpen van een dozijn of zelfs
honderden individuen. Daarom heeft de Synagogue van Satan ‘Internationalisme’ geïntroduceerd. De
overleden William Lyon Mackenzie King, Premier van Canada gedurende een kwart van de twintigste
eeuw, verkocht aan de familie Rockefeller dit idee vroeg in de jaren na 1900, toen hij Minister van
Arbeid in de Canadeze regering was. Net zoals Albert Pike in het geheim werkte om een
wereldregering te creëren en een wereldreligie (Luciferianisme), deed dit Mackenzie King.
Hij was gespecialiseerd om georganiseerde arbeiders onder controle te brengen van de internationale
autoriteit omdat als diegene die aan de leiding geplaatst zijn AAN DE TOP een agentschap zijn van de
Synagogue of Satan, de georganiseerde arbeiders gebruikt kunnen worden om oorlogen en revoluties te
veroorzaken om regeringen en religies te vernietigen.
Nadat georganiseerde arbeiders gebruikt waren om onrust te stoken tussen het kapitaal en de arbeiders,
en economische chaos en ellende veroorzaakte, konden zij op hun beurt onderworpen worden in het
laatste stadium van de samenzwering. Overduidelijk kan een internationale organisatie die AAN DE
TOP gecontrolleerd wordt door geheime agenten van de Synagogue of Satan makkelijker
gecontrolleerd worden , dan honderden onafhankelijke vakbonden en gilden. Gelooft enig denkend
mens dat boeven, ex-gevangenen en afgestudeerden in economie van de universiteit die georganiseerde
arbeiders AAN DE TOP besturen niet een agentschap van de Illuminatie zijn, ook bekend als de
Synagogue of Satan. Als dit waar is, waarom willen diegene in de leiding het verplicht maken voor alle
arbeiders om lid van de vakbond te worden?
Hetzelfde principe dat Mckenzie King gebruikte bij georganiseerde arbeiders wordt gebruikt bij
diegene die leiding AAN DE TOP van de W.R.M. geven, om de controle te krijgen over alle andere
velden van menselijk ondernemen inclusief de wetenschap, beroepsgroepen, politiek, handel, industrie,
regeringen en geloven.
We zien dus dat, voorafgaand aan het organiseren van de League of Nations /Volkerenbond (nadat de
Eerst Wereldoorlog eindigde) het beleid van diegene die de W.R.M. AAN DE TOP leidde, gericht was
om alle machtige regeringen, religies en industriële, financiële, kapitalistische en arbeidersorganisaties
op te splitsen en te vernietigen, zodat uit de overgebleven chaos, de getroffen individuen langzaamaan
het ‘idee van Internationalisme’ accepteerden.
De Tweede Wereldoorlog was aangemoedigd en uitgevochten om nationalisme en vastberaden
individualisme uit te hollen. De Organisatie van de Verenigde Naties werd opgezet (op een stuk land
geleverd door de Rockefellers, waar Mackenzie King gewerkt had tussen 1914-1919). De V.N. is
bedoeld om een geur van fatsoen aan Internationalisme te geven die Communisme en Nazisme een
slechte naam gegeven hadden. De Synagogue of Satan controlleren de Verenigde Naties zoals zij de
League of Nations controlleerde. Als we terugkijken kunnen we zien hoe deze “Geheime Macht” de
controle had over elke sterke en machtige groep, organisatie, beweging en regering van achter de
schermen, door het gebruik van ‘Specialisten’, ‘Experts’ en ‘Adviseurs’, die zij opgeleid hadden en
plaatste op sleutelposities, door het gebruik van macht en invloed dat de controle over GOUD hen gaf.
Elke ontwikkeling in de Luciferiaanse samenzwering leidde naar het stadium waar de wereld zich
vandaag in bevindt. Hun vooruitgang kan teruggeleid worden naar de dagen wanneer Christus ons
openhartig en pijnlijk vertelde dat de Synagogue of Satan ALLE hoge posten controlleren.
Christus sprak de WAARHEID. MAAR HIJ ZEI NIET, NOCH IMPLICEERDE, DAT ALLEN die op
Hoge Posten bevinden, zich realiseerden dat zij gecontrolleerd werden door ‘De Synagogue of Satan’.
Het is om deze reden dat Christus ons dit liet zien door de wijze van, de manier waarop en de plek van
Zijn geboorte; door Zijn vroege leven van onderwerping aan wettelijke en ouderlijke autoriteit; door de
wijze waarop Hij Zijn Apostels koos – eenvoudige werkende mannen, en door Zijn leer tijdens de
laatste drie jaren van Zijn leven, dat als we ons steeds meer willen bevrijden van de ketenen waarmee
we gebonden worden door ‘De Synagogue of Satan’, we vanaf de grond moeten beginnen, als wortels
van gras, door de WAARHEID bekend te maken met betrekking tot het voortdurende bestaan van de
Luciferiaanse samenzwering, aan ALLE naties op zo kort mogelijke termijn.
Het is de perfecte wijsheid van Christus wat de Christenen rechtvaardigd in Hem te geloven als “De
Zoon van God”. Het feit dat de Christenen de WAARHEID niet accepteren zoals Hij onderwees, en

Zijn advies opvolgen, illustreert precies hoe slim, sluw en gewetensloos de duivels in eigen persoon
zijn die, geïnspireerd door Lucifer, ‘De Synagogue of Satan” vormen (S.O.S.)
Alleen de S.O.S., bovennatuurlijk geïnspireerd, zou hebben kunnen voorkomen dat de mens Gods plan
hier op aarde kon uitvoeren volgens regels van Creatie. In plaats daarvan hebben we diegene die de
W.R.M. AAN DE TOP leiden toegelaten om de geheime plannen en diabolische ambities van de Hoge
Priesters van de Luciferiaanse Geloof uit te voeren.
God gaf ons het gebed van de Heer zodat, door het dagelijks te herhalen, we de bovenstaande
waarheden ons konden imprenten. Het moet overduidelijk zijn dat als we Gods Koninkrijk hier op
aarde vestigen, Zijn Wil op aarde geschied zoals in de Hemel. Toen Christus hen vertelde die Hem zou
veroordelen, “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld”, zei Hij niet, of impliceerde Hij niet, dat het niet
onze plicht was om Gods plannen voor de heerschappij over het Universum te introduceren in onze
eigen vormen van regering.
Gods plan vereist dat de religieuze leiders, de ware mannen van God, onze tijdelijke Regenten, zouden
moeten adviseren en behoeden om af te wijken van het ware en smalle pad. Dat is de relatie die God
bedoeld had tussen kerk en staat.
In plaats van de Heiligen mannen hebben we de S.O.S. toegestaan om kwade mannen de leiding te
geven over ALLE mensen op hoge posities. Onze aarde is een zeer kleine aardappel in vergelijking tot
de melkwegen van hemelse lichamen, de zonnen, sterren en planeten waaruit het Universum is
opgebouwd. Het Heilige Schrift verteld ons dat het Universum nu opgesplitst in twee delen. Een deel is
De Hemel, gereserveerd voor diegenen die BEWIJZEN dat ze God vrijwillig wensen lief te hebben en
te dienen voor alle eeuwigheid; de ander is de Hel, gereserveerd voor diegene die God verlaten hebben.
De Openbaringen vertellen ons precies hoe en wanneer deze scheiding definitief zal plaatsvinden. Dan
zullen er alleen Hemel en Hel zijn, die eeuwig zullen duren.
Het moet voor alle denkende mensen duidelijk zijn dat de reden dat Christus ons vertelde dat we van de
grond af ons naar boven moeten werken, met de hulp van mannen en vrouwen wiens geesten niet onder
de controle van de Synagogue of Satan zijn gebracht (door propaganda geïntroduceerd in de leerstoelen
van ALLE kanalen van publieke informatie), is omdat Hij wist dat ALLEN op “Hoge Posities” zich
niet realiseren dat zij bestuurd worden door het agentschap van “de Synagogue of Satan”. Echter, de
Duivelse agenten houden de mens zo bezig om in hun onderhoud te voorzien of met het zoeken van
rijkdom of vleselijke lusten, dat de grote meerderheid nooit de tijd heeft voor gebed of meditatie. Onze
leiders, vrijzinnig en religieus, lijken nooit tijd te hebben om iets te overwegen buiten de wereldlijke
problemen…. En de duivelse agenten zien dat zij druk zijn met de problemen die de wereld en het
vlees bezig houden waardoor alle spirituele interessen en waarden opzij gezet worden.
Maar omdat de grote meerderheid van diegene die de HOGE POSITIES bekleden worden gekozen
door het volk, is het logisch om te stellen dat pas als het volk ingelicht is het mogelijk is voor een
verlicht en volledig geïnformeerd publiek om zo een macht van publieke opinie te creëren, dat een
dergelijke macht een serieuze invloed kan hebben, zelfs op diegene die op de hoogste plaatsen van
politiek, regering, economie, industrie, wetenschappen en religie zetelen. Naar mijn nederige mening is
dat wat Christus bedoelde toe Hij ons vertelde “Ga en onderwijs de WAARHEID aan ALLE mensen
van ALLE naties”. Christus beloofde ons dat “de WAARHEID ons zal bevrijden”. Dit zijn de redenen
dat diegene die de Luciferiaanse samenzwering AAN DE TOP leiden HUN ware intenties geheim
houden om het volk lichamelijk, mentaal en spiritueel te vangen. Zij verhullen expres de WAARHEID
met een dikke mist van leugens dat zij propaganda noemen.
In deze fase van de W.R.M is het essentieel om te bewijzen dat de Synagogue of Satan het niet toestaat
dat diegene die de W.R.M leiden vermoeden dat zij als ‘Gereedschap’ gebruikt worden om de
Luciferiaanse samenzwering naar haar uiteindelijke doel te brengen.
Guseppi Mazzini (soms naar gerefereerd als Guiseppe van Joseph) is aan het volk door de
gecontrolleerde media gepresenteerd als een grote Italiaanse patriot, zoals Mckenzie King van Canada
en generaal Albert Pike van de V.S. en vele anderen die vervolgens bewezen hypocrieten te zijn. Deze
mannen deden voor God, hun land en de mensheid te dienen, terwijl in wezen zij wetend de geheime
Luciferiaanse plannen vooruit hielpen. Gedocumenteerde bewijsstukken onthullen definitief dat vanaf
1834 tot zijn dood 1872, Mazzini de W.R.M. leidde. Over de hele wereld gebruikte hij de Loges van de
Grand Orient, opgericht aan de eind van de 18e eeuw door Weishaupt, en de Councils of New
Reformed Palladian Rite van Pike, opgericht in de tweede helft van de 19e eeuw in alle landen van de
wereld, als revolutionaire hoofdkwartieren.
Mazzini was nauw gelieerd aan ene Dr. Breidenstine. Na de dood van Mazzini in 1872 kwam een brief
die hij aan Breidenstine had geschreven aan het licht. De inhoud illustreert volledig wat ik bedoel als ik
zeg dat zelfs niet de leiding van de W.R.M toegestaan was om meer van de plannen te weten van de
Luciferiaanse samenzwering, niet voordat ze diegenen overtuigd hadden waaruit de Synagogue of

Satan uit bestaat dat zij definitief en volledig zich van God hadden afgescheiden en geschikt en klaar
zijn voor initiatie in het VOLLE of LAATSTE GEHEIM.
De studie van Mazzini’s ‘geheime’ leven bewijst dat hij inderdaad Satan had geaccepteerd als “Prins
van de wereld”. Hij aanbad hem als zodanig. Als Leider van de W.R.M. was hij toegelaten tot de
Synagogue of Satan, en toch, zelfs als een lid van die groep, laat zijn brief aan Breidenstine zien dat hij
niet in het VOLLEDIGE GEHEIM was geïnitieerd, wat verteld dat Lucifer God is, gelijk aan Adonay
(onze God) en dat het ultieme doel van het Luciferiaanse Geloof is om één of ander vorm van een
wereldregering te brengen, waarvan de macht de Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof zich
willen toeëigenen, zodat zij dan een totalitair Luciferiaanse dictatuur kunnen opleggen aan de mensen
van deze wereld. In de besproken brief schreef Mazzini, “We vormen een gemeenschap van Broeders
in alle delen van de Aardbol. We willen elke juk breken. Echter er is er één die niet zichtbaar is; die
nauwelijks gevoeld kan worden, en toch zwaar op ons rust. Waar komt het vandaan? Waar is het?
Niemand weet het, of tenminste niemand verteld het ons. Deze genootschap is zelfs aan ons geheim, de
veteranen van Geheime genootschappen.”
Het feit dat het HELE GEHEIM slechts bekend is aan zeer weinig mensen, is van het grootste belang.
Het betekent dat zolang er nog steeds tijd is om de WAARHEID te onthullen. Ik bewees dat deze
bewering juist is door aan Communistische leiders in Canada in 1959 het feit bekend te maken
dat , volgens het plan van Pike voor het laatste stadium van de Luciferiaanse samenzwering,
Communisme zichzelf moet vernietigen, samen met het Christendom in de grootste rampspoed
dat de wereld ooit gekend heeft, speciaal voor dat doel uitgelokt door diegene die de
Luciferiaanse samenzwering AAN DE TOP leiden. Deze informatie veroorzaakte de grootste
verdeeldheid in de Communist International sinds Lenin de macht had toegeëigend voor de Illuminati
in 1917. In 1956-1957 haalde de verdeeldheid in de Communistie Partij de voorpagina in de kranten
van de wereld, en legden uit WAAROM Molotov, Malenkov en anderen uitgebannen werden. Dezelfde
informatie is bekend gemaakt aan religieuze leiders van de meeste Christenlijke genootschappen, maar
zover we weten weigeren ze nog steeds de waarschuwingen te accepteren als de WAARHEID.
Toen Mazzini in 1872 overleed, selecteerde Pike Adriano Lemmi, een andere zogenaamde Italiaanse
patriot om hem op te volgen als Leider van de W.R.M. Hij was ook een bevestigde Satanist. Pike had
de toezichthoudende of leidende raad van de Politieke Actie sectie van de W.R.M. in Rome opgericht
voordat Mazzini overleed.
Toen Pike zijn selectie bekend maakte ontwikkelde een vreemde situatie. Lemni was zo’n gevestigde
Satanist dat hij er op stond dat alle leden van de New and Reformed Palladian Rite van Pike Satan
aanbaden als “Prins van deze Wereld” en als hun God. Hij ging daar zo ver mee door dat hij zijn
vriend, Broeder Carducci, een hymne liet componeren voor zijn Satanische Koning met de titel, De
Goddelijke Spiegel, dat, tot groot ongenoegen van Pike, door Lemmit bevolen werd om te worden
gezongen aan alle Banketten van de Palladian Rite. Deze situatie leidde tot het stadium, dat Pike, om
deze kwestie eens en voor altijd op te lossen, een ‘Instructiebrief’ uitgaf: Pike in naam als de
Souvereine Paus van het Luciferiaanse Geloof, vestigde deze zeer wijze en uit Christenlijk oogpunt
‘onheilige’ verklaring. Hij adresseerde het aan de hoofden van de 26 raden van zijn New en Reformed
Palladian Rite, gevestigd op alle vijf de continenten als de geheime hoofdkwartieren van diegene die
hij geselecteerd had om ALLE aspecten en fasen van de W.R.M. te besturen, zodat Communisme,
Nazisme, Nihilisme en elke andere vijand van God en Zijn wezens konden worden gebruikt om de
geheime plannen van diegene die de Luciferiaanse samenzwering AAN DE TOP leidden, vooruit te
helpen. Een deel van de brief van Pike zegt: (We citeren een vertaling gehaald van pagina 587 uit het
boek van A.C. DeRive die dit onderwerp behandelt, La Femme et l’enfant dans la FranceMacconnerie Universale.
“Hetgeen we tot de ‘massa’ moeten zeggen is,’We aanbidden God’- maar het is de God die men aanbid
zonder bijgeloof… De religie van de Vrijmetselarij zou, door allen van ons als ingewijden van de
hoogste graad, moeten worden gehandhaafd in de puurheid van de Luciferiaanse doctrine… als Lucifer
niet God zou zijn, zou Adonay, wiens daden een bewijs zijn voor Zijn wreedheid, ontrouw en
gehaatheid van de mens, barbariteit en afkeer van de wetenschap, zou Adonay en Zijn Priesters, hem
lasteren?
“Ja, Lucifer is God. En, helaas is Adonay ook God. Voor de eeuwige wet kan er geen licht zijn zonder
schaduw; geen schoonheid zonder lelijkheid; geen wit zonder zwart; want het absolute kan alleen
bestaan met twee Goden…. DUS DE DOCTRINE VAN SATANISME IS KETTERIJ; (met nadruk),
en de ware en pure filosofische religie is het geloof in Lucifer, de gelijke aan Adonay. Maar Lucifer,
God van het Licht en God van het Goede, strijd voor menselijkheid tegen Adonay, de God van het
Duister en het Kwaad.”

We willen erop wijzen dat de brief van Pike, waaruit het bovenstaande citaat is genomen, vertaald was
naar het Frans door De Drive, en vervolgens weer terugvertaald in het Engels. Omdat ik deze kwestie
uit vele hoeken heb bestudeerd, geloof ik dat het woord ‘massa’ vertaald zou moeten worden als
‘Goyim’ of ‘Menigte’. Ik geloof ook dat de vertaler de woorden Geloof van de Vrijmetselarij gebruikte
waar hij gezegd zou moeten hebben, “de religie zoals beoefend in de Loges van de Grand Orient en de
Councils of the New and Reformed Palladian Rite”. Door het woord ‘Vrijmetselarij’ te gebruiken, kan
men misleid worden, omdat de studie van literatuur uit die tijd bewijst dat het hoofd van Britse
Vrijmetselarij de Grote Meesters van de Engelse Vrijmetselaar loges had gewaarschuwd dat zij, en hun
leden, onder geen voorwaarde zich zouden moeten inlaten of associeren met de Grand Orient
Vrijmetselarij, en nog minder met de New en Reformed Palladian Rite van Pike.
Dom Paul Benoit, gekend als een autoriteit op dit gebied, en auteur van ‘La Cite Antichristienne’ (2
delen) en ‘La France Maconnerie’ (2 delen), zegt op pagina 449 ff Vol.1 of FM, “De Reformed
Palladian Rite heeft een fundamentele gebruik en doel, de aanbidding van Lucifer. Het is vol van alle
goddeloosheid en alle schanddaden van zwarte magie. Nadat het is opgericht in de Verenigde Staten
(door Pike), is het Europa binnengedrongen en elk jaar maakt het verschikkelijke vooruitgang. Al zijn
ceremonies zijn vol…. van lasteringen tegen God en tegen Jezus Christus onze Heer. “ Het bedrog, de
sluwheid en misleiding van diegene die de Luciferiaans samenzwering zijn, zijn dusdanig dat zij niet
alleen tolereren, maar Satanisme aanmoedigen in alle behalve de hoogste graden. Zij richten hun
agentschap om het idee te planten in de geesten van het publiek dat Vrijmetselarij, Judaïsme, RoomsKatholicisme, Communisme, Nazisme en elke andere organisatie met internationale doeleinden, in het
geheim de W.R.M. leiden…, terwijl de hele tijd er gedocumenteerde bewijzen zijn, en de
gebeurtenissen in de geschiedenis, die bewijzen dat de Synagogue of Satan, AAN DE TOP, geleid door
de Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof, alle soorten organisaties ten alle tijden gebruiken om
hun eigen diabolische geheim plannen en ambities vooruit te helpen.
Lemmi, ten tijde dat hij de leider was van de Grand Orient Vrijmetselarij in Italië en Frankrijk,
behoorde ook tot de New and Reformed Palladian Rite van Pike. Voordat hij door Pike geïnitieerd
werd in het HELE GEHEIM, probeerde Lemmi het Vaticaan te vernietigen door zijn anti-kerkelijke
campagnes.
Na zijn initiatie, waarvan wordt gezegd dat het persoonlijk door Pike uitgevoerd is, veranderde plots
zijn houding en activiteiten. Terwijl hij naar buiten toe anti-kerkelijk en anti-Vaticaan bleef, pleitte hij
niet langer meer voor het hardhandig omverwerpen van het Vaticaan. Pike deed met Lemmi wat Karl
Rothschild, iets meer dan een decennium eerder met andere Satanisten had moeten doen toen zij zoveel
anti-Vatican haat opwekte dat de regeringen van Frankrijk en Italië er bijna toe kwamen om het te
vernietigen.
Karl Rothschild, een ingewijdde in het Volledige Geheim, stapte naar voren als “Vredestichter” tussen
het Vaticaan en haar vijanden. De geschiedenis verteld hoe zijn interventie het Vaticaan ‘redde’ en
Karl Rothschild de ‘vriend’ en ‘vertrouwd adviseur’ van de Paus werd gemaakt. Hij reorganiseerde de
zaken van het Ministerie van Financiën en van Staatszaken.
Maar de geschiedenis heeft aangetoond dat Karl Rothschild geen echte vriend van het Vaticaan was.
Twee Wereldoorlogen die door zijn familie van geldschieters werden uitgelokt en hun internationale
partners die de W.R.M leiden, hebben gezien dat Christenen van allerlei afkomsten verdeeld werden in
tegenover elkaargestelde kampen, om elkaar te bevechten en te doden bij tientallen miljoenen tegelijk.
Dit werd gedaan om het plan van Pike voor de uiteindelijke sociale rampspoed dichterbij te brengen.
Het Communisme groeide sterker als het Christendom zwakker werd, tot op vandaag, zoals het plan
van Pike verlangde, het Communisme de gehele aarde bedreigt.
Omdat het foutief zou zijn om te ontkennen dat er ‘foute’ Pauzen zijn geweest, zoals er ‘foute’
Koningen zijn geweest, is het alleen maar gepast om erop te wijzen dat de ‘foute’ Pauzen en Koningen
niet slechter zijn dan sommige van de andere leiders van het Christendom als zij president werden van
republieken. Luciferianisme eist dat ALLE tijdelijke en spirituele autoriteiten vernietigd moet worden
vanwege hun zogenaamde slechtheid. Omdat de strijd waarin we verwikkeld zijn tegen de spirituele
krachten van het donker is, lijkt het logisch dat er goede en slechte mensen zijn op alle vlakken van het
leven; op alle niveau’s van de overheid en in alle religies. Het is typerend van allen die het Duivelse
doel dienen dat zij altijd vernietigende kritiek gebruiken gericht op diegene in bestuur, om de
vastberadenheid en trouw te ondermijnen van de persoon in de overgebleven regerende en religieuze
instituten. Dit beleid helpt diegene die de W.R.M. leiden om eerst ALLE overgebleven regeringen en
religies te verzwakken om ze vervolgens te vernietigen. Veel meer zaken werden in de naam van het
Christendom gedaan door mensen die, wetend of onwetend, de geheime plannen van de Luciferiaanse
samenzwering bevorderden. Wat we moeten doen is het Christendom zuiveren en versterken zoals God
het zou wensen.

De hierboven genoemde opmerkingen zijn gepubliceerd om uit te leggen hoe het komt dat Satanisten
altijd de Pauzen en het Vaticaan hebben aangevallen en hun vernietiging hebben uitgedragen, terwijl de
Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof tot op vandaag altijd tussenbeide zijn gekomen om dit te
voorkomen. De interventie van diegene die de Synagogue of Satan AAN DE TOP controlleren was niet
uit liefde of respect voor de Paus of het Vaticaan. Zij grepen in omdat, ingewijd in het GEHELE
GEHEIM, zij wisten dat op het moment dat hun samenzwering zijn eindstadium bereikt; als alle
tijdelijke machten in sterkte zijn afgezwakt zodat zij niet langer Wereldmachten zijn; als de vermoeide
en wanhopige mensen zijn afgezwakt tot zo’n fysieke en mentale conditie dat zij overtuigd worden dat
ALLEEN een Wereldregering een eind kan maken aan revoluties en oorlogen en hun vrede kan geven,
zij de tweestrijd tussen Communisme en het Christendom moeten gebruiken om ook ALLE
overgebleven religieuze instituten te vernietigen.
Generaal Albert Pike onthulde hoe dit gedaan moest worden in een brief die hij aan Mazzini schreef op
15 augustus1871. Het deel dat dit specifieke fase van de samenzwering behandeld leest alsvolgt:
“We zullen de Nihilisten en Atheïsten hun woede laten koelen en we zullen een formidabel sociale
rampspoed uitlokken die in al zijn afschuw duidelijk aan de naties (mensen van verschillende
nationaliteiten) zal laten zien wat de effecten van absoluut atheïsme zijn als bron van wreedheden en
van de bloedigste onlusten. Dan zullen overal, als burgers genoodzaakt zijn om zichzelf te beschermen
tegen de minderheden van de wereld of revolutionairen, de vernietigers van beschaving worden
uitgeroeid, en de meerderheid, teleurgesteld met het Christendom, van wie de heilige geesten vanaf dat
moment zonder een kompas (richting) zullen varen, verlangend naar een ideaal, maar zonder te weten
waar hun aanbidding aan gericht moet worden, het WARE LICHT ontvangen, door de universele
manifestatie van de pure doctrine van Lucifer, uiteindelijk gebracht in het publieke beeld, een
manifestatie dat het resultaat zal zijn van de algemene reactionaire beweging dat zal volgen na de
vernietiging van het Christendom en Atheïsme, beiden overwonnen en uitgeroeid op hetzelfde
moment.”
We vragen de lezer om elk woord van dit diabolisch geïnspireerd document te bestuderen. Volgens het
militaire plan van Pike, ontwikkeld tussen 1859 en 1871, moeten drie wereldoorlogen en drie grote
revoluties de Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof in de positie plaatsen om zich de
wereldmachten toe te eigenen. Twee wereldoorlogen zijn uitgevochten volgens schema. De Russische
en Chinese revoluties waren succesvol. Communisme is opgebouwd en het Christendom afgezwakt. De
Derde Wereldoorlog is in de maak. Als het wordt toegestaan om uit te breken, zullen alle overgebleven
naties verder afgezwakt worden, en Islam en politiek Zionisme zullen als wereldmacht worden
vernietigd. De lezer moet niet vergeten dat de Arabische wereld opgebouwd is uit miljoenen mensen,
van wie velen Christenen zijn; velen zijn van het Joodse geloof; velen zijn Mohammedanen, maar allen
schrijven hun geloof aan dezelfde God toe die Christenen aanbidden als de Schepper van het
Universum. De Koran van het Mohammedaanse geloof is bijna identiek aan de Bijbel, behalve dat het
Mohammedaanse geloof, terwijl Jezus Christus geaccepteerd wordt als de GROOTSTE van de profeten
van God voor Mohammed, niet zijn leden toelaat om te geloven in de Godheid van Christus.
Het punt dat we willen maken is dit: Diegene die de Luciferiaanse Geloof AAN DE TOP leiden
realiseren zich maar al te goed dat voordat zij de laatste sociale rampspoed kunnen uitlokken, zij als
eerste de vernietiging moeten bewerkstelligen van de Islam als wereldmacht, omdat als Islam niet
wordt vernietigd, het ongetwijfeld zich met het Christendom zal verenigen in een volledige oorlog met
Communisme. Als dat wordt toegestaan, zal de balans naar het Christendom, verbonden met
Mohammedanisme, doorslaan en zal het onwaarschijnlijk zijn dat beide zijden elkaar overwinnen en
vernietigen.
Het is van het grootste belang dat deze feiten, die de politieke intrige en misleiding die zich nu in het
nabije, midden en verre Oosten afspelen, aan de aandacht worden gebracht van ALLE politieke en
religieuze leiders om actie kunnen ondernemen zodat de laatste fase van de Luciferiaanse
samenzwering niet kan worden uitgevoerd, en de voorspelling in Hoofdstuk 20 van Openbaringen uit
laten komen, dwz dat Satan voor duizend jaar gebonden wordt.
De gebeurtenissen van de laatste halve eeuw lijken erop te wijzen dat we snel de periode van de
wereldgeschiedenis naderen waarin, als we niet het ingrijpen van God willen, “Er geen vlees overleeft”
(Matt.24:22, Mark 13:20). Het is belangrijk dat het algemene publiek weet dat het duivelse lot voor het
hele menselijke ras wordt voorbereid. Ik kan er niet mee instemmen dat sommige geestelijken van
verscheidene geloven, met wie ik deze zaak uitvoerig besproken heb, zeggen, “Het is beter dat het
publiek geen weet heb van hun hangend lot. Om hen de waarheid te vertellen zal hun alleen maar
alarmeren en paniek veroorzaken”.
Zelfs sommigen Bisschoppen, die de herders van hun kudde zouden moeten zijn, hebben deze mening.
Dit gaat boven mijn begrip. Zij zijn als doktoren die een persoon willen verdoven omdat ze verwachten
dat hij gaat sterven na het eerste pijntje. Als het algemene publiek de hele WAARHEID verteld wordt,

zal de wetenschap van de WAARHEID ervoor zorgen dat de meerderheid van de mensen zich zal
bezighouden om hun onsterfelijke ziel te redden. Kennis van de WAARHEID wat de door de duivel
geïnspireerde samenzwering betreft zal hun wakker maken; het zal een einde maken aan loomheid en
onverschilligheid. Zoals Christus ons vertelde zal de WAARHEID ons (spiritueel) bevrijden van onze
ketenen die elke dag steeds strakker worden aangetrokken door de spirituele krachten van het duister.
Wat maakt het uit als de Duivel in eigen persoon onze lichamen dood zolang we voorkomen dat zij ons
misleiden om onze onsterfelijke zielen verliezen? (Matt.10:28; Luke 12:4)
De WAARHEID is dat als de Derde Wereldoorlog uitgevochten wordt de Verenigde Staten aan het
einde de enige overgebleven wereldmacht is. Of ALLE mensen zullen die macht moeten erkennen of
zij zullen schreeuwen om, en eisen van een wereldregering. En zij zullen het krijgen als de
Luciferiaanse samenzwering toegestaan wordt om te ontwikkelen zoals het uiteindelijke bedoeld is.
Dan, onder het toezicht van de Verenigde Naties, of een vergelijkbare organisatie, zal een marionet als
Koning van de Soevereine Wereld gemaakt worden, en hij zal in het geheim onder de invloed en
leiding staan van de agentschap van de Synagogue of Satan, die zal zijn aangewezen, niet gekozen,
door hun “Specialisten”, “Experts”, en “Adviseurs”.
De Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof weten dat ze wereldmacht niet op kunnen eisen
voordat de Verenigde Staten geruïneerd is als de laatste overgebleven wereldmacht, dus diegene die de
W.R.M. AAN DE TOP leiden laten de dingen zo gebeuren dat de Verenigde Staten, zoals Lenin
verklaarde: “in onze handen vallen als overrijp fruit”. Dit is hoe de gebeurtenissen die tegenwoordig
plaatsvinden laten zien de onderwerping van de V.S. is gepland.
Het plan van Pike heeft nodig dat de uiteindelijke sociale rampspoed tussen de menigten gecontrolleerd
door atheïstisch-communisme en diegene die Christendom beleiden, uitgevochten wordt op zowel een
nationale als internationale schaal. Dat is de reden, en de enige reden, dat Communisme wordt
getolereerd, terwijl het onder controle gehouden wordt, tussen de overgebleven zogenaamde Vrije
Naties van de Wereld. Ik heb gedient onder de hogere niveau’s van de regering en in de
marinediensten, op posities dat mij de mogelijkheid bood om mij te realiseren dat Communisme in
Canada en de Verenigde Staten wordt getolereerd, en wordt gecontrolleerd en in toom gehouden, zodat
zijn kwade vernietigende kracht gebruikt kan worden op een nationaal niveau als ook een
internationaal niveau, als de uiteindelijke rampspoed wordt uitgelokt door diegene die de leiding
hebben over de W.R.M AAN DE TOP.
Ik heb geprobeerd om deze grote WAARHEID onder de aandacht te brengen van ministers van het
kabinet sinds 1944, toe ik diende onder de staf van de Marine Hoofdkwartier in Ottowa. De overleden
Weldedele Angus McDonald was toen Marine Secretaris. Admiraal J.C. Jones was Hoofd van Marine
Personeel. Ik overtuigde beide hoofd leidinggevenden over de WAARHEID van wat er ACHTER DE
SCHERMEN plaatsvindt van de regering in Canada en de Verenigde Staten. Ik werd opgedragen om
deze feiten in de vorm van brieven in te dienen, zodat zij konden worden gepresenteerd aan het
Canadese kabinet. Ik weet dat deze zaken aan het betreffende kabinet zijn gepresenteerd, maar
Mckenzie King legde hen naast zich neer. Kolonel Ralston, Minister van de Marine en Majoor
‘Chubby’ Power, Minister van de Luchtmacht, walgden zo van Mackenzie King vanwege de manier
waarop hij autocratische macht aanwendde, dat zij beiden ontslag indienden van zijn regering, ondanks
dat het oorlogstijd was. De Minister van de Marine zei mij persoonlijk. “Carr, het kabinet is vol met de
mensen die jij wil ontmaskeren. Ik neem mij voor om bij het schip (Marine) te blijven totdat we de
oorlog gewonnen hebben. Dan neem ik ontslag van de federale politiek. Wat er aan de hand is, gaat mij
te ver…”
Toen ik vroeg om gedemobiliseerd te worden in mei 1945 (nadat Duitsland ingestort was), zodat ik kon
beginnen met het schrijven van Pawns in the Game en Red Fog over America , schudde Admiraal
Jones mijn hand toe we afscheid namen en zei “Ik wens je geluk met de nieuwe boeken. Publicatie van
de WAARHEID, zoals jij het hebt uitgelegd aan de Minister en mijzelf, kan meer doen om de Derde
Wereldoorlog te voorkomen dan enig defensief plan gebaseerd op wapens”. Beide mannen stierven
kort daarna.
In 1955 waren er zes keer zoveel leden van de RC.M.P en de F.B.I nodig om Communisme in Canada
en de V.S. ‘in toom te houden’, als in 1945. In 1956 vroeg de Canadeze Minister van Justitie aan het
parlement om het budget te verhogen met miljoenen dollars omdat er nu zes RC.M.P officieren nodig
waren om de Communisten in de gaten te houden, waar er tien jaar gelden maar één voor nodig was.
Dit was een overtreffende illustratie van dubbelzinnigheid gebruikt door de mannen die betrokken
waren in de W.R.M. De Minister zei: “Om de Communisten in de gaten te houden”. Wat hij gezegd
zou moeten hebben: “Om de Communisten in de gaten te houden totdat het tijd rijp is om ze te
gebruiken”.
Ik kende Inspecteur John Leopold persoonlijk die vele jaren het hoofd was van de anti-subversieve
departement is van de RC.M.P. We bespraken deze zaken op vele gelegenheden. De RC.M.P. en de

F.B.I zouden elke Communist in Canada en de Verenigde Staten kunnen arresteren binnen 24 uur na
het bevel gegeven door de respectievelijke hoofden van de deparementen van Justitie, als de
Communisten niet van te voren waren getipt. Het is niet erg overdreven om te zeggen dat John Leopold
één van zijn agenten de Communistenleiders in het oog hield. Maar om het meest destructieve wapen te
vernietigen die de leiders van de Luciferiaanse samenzwering in het bezit hebben, met gerechtelijke
middelen, werd niet gegeven, en John Leopold ging van de RC.M.P. met pensioen als een gebroken
mens, lichamelijk, mentaal en, helaas dat ik het moet zeggen, geestelijk uitgeblust, uit volkomen
frustratie.
De macht van de Verenigde Staten kan alleen van binnenuit worden vernietigd. De interne onrust die
nu gekweekt wordt tussen de burgers van verschillende rassen, huidskleur, en geloven is niet zozeer het
gevolg van agressieve acties van verschillende groepen maar het resultaat van vonnissen die genomen
zijn door het Hooggerechtshof. Hun doel was het opwerpen van menigsverschillen en ruzies waar
voorheen geen menigsverschil of ruzie bestond.
Ik zeg met alle nadruk, volledig realiserend hoe erg het is wat ik zeg, dat als de dag toegestaan wordt
dat diegene gecontrolleerd door atheïsch Communisme uitgeleverd worden aan diegene die het
Christendom beleiden, op een internationale schaal, over een werkelijk of verzonnen zaak, dan zullen
Communisten in alle overgebleven zogenaamde vrije naties worden bevrijd van hun teugels waarmee
zij nu mee in toom worden gehouden en, zoals Pike opschepte aan Mazzini, het volk de ergste sociale
rampspoed die wereld ooit heeft gekend, zal ervaren. Wat ik zeg is gebaseerd op gedocumenteerde
bewijzen ondersteund door historische feiten, gebeurtenissen die plaats gevonden hebben sinds de
plannen gemaakt zijn. Alles wat Weishaupt gepland heeft tussen 1770 en 1776 om de Luciferiaanse
samenzwering vooruit te helpen heeft zich ontvouwen PRECIES zoals hij bedoeld heeft. Alles wat Pike
gepland heeft tussen 1859 en 1871 is gelopen PRECIES zoals hij bedoeld heeft. We zijn nu aan de
vooravond van de Derde Wereldoorlog en klaar om het eerste stadium van de samenzwering in te gaan.
Maar wat van een nog groter belang is – het Heilige Schrift bevestigt wat ik zeg. Alles wat een persoon
hoeft te doen, om zichzelf te overtuigen van de waarheid is het lezen van Matt.24:1-35 en Mark 13:130 en Luke 21:25-33.
Welke afschuwelijke zaken kan de menselijke geest bedenken die erger zijn dan hetgeen we uit
ervaring kennen als mensen een burgeroorlog uitvechten? Wat kan erger zijn dan het gebruik van
atoomwapens en zenuwgas? Het lijkt dat de mens in duivels veranderd worden als ze in oorlog
betrokken raken, specifiek in een burgeroorlog, omdat zij elkaar alle afschuwelijke zaken aandoen die
Dante in zijn Inferno beschrijft zoals in de Hel gepraktiseerd worden.
De Luciferiaanse Doctrine
De Luciferiaanse dogma en doctrines zoals uitgedragen door Pike en anderen die op enig moment
Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof zijn geweest kunnen in een paar woorden worden
opgesomd. Ze onderwijzen het ‘omkeren’ van de Geboden van God. Ze onderwijzen het exacte
tegenovergestelde dan wat het Heilige Schrift verteld over Gods plan voor het regeren van het
Universum voordat Lucifer de Hemelse opstand leidde. Hoe weten we dat deze verklaring de Waarheid
is? Het antwoord is simpel. Op verschillende momenten zijn documenten met een zeer serieuze inhoud
in de handen gevallen waar het niet bedoeld was, terwijl ze rondgestuurd werden door de Hoge
Priesters van het Luciferiaanse Geloof, aan diegene die zij geselecteerd hadden om de leiding te hebben
van de Loges van de Grand Orient en Councils of the New and Reformed Palladian Rite, die de
geheime hoofdkwartieren zijn van de W.R.M wereldwijd. Ik noem deze ongelukken een ‘handeling
van God’.
Invallen in de Loges van de Grand Orient en Councils of the New and Reformed Palladian Rite tussen
1784 en 1924 hebben documenten prijsgegeven en ander bewijs die het voortdurende bestaan van de
Luciferiaanse samenzwering om de ultieme dominatie van de wereld sluitend bewijzen. De invallen
uitgevoerd door de Bavariaanse overheid in 1784-1785 brachten documenten aan het licht die werden
gepubliceerd onder de titel, de originele geschriften van de orde en secte van de Illuminati
De invallen die door de politie uitgevoerd werden onder het bevel van de Hongaarse regering in 1919
nadat Bela Kun de macht had opgeeisd en werd afgezet, zijn typisch voor wat we bedoelen.
Verdere bewijzen van het Luciferiaanse plot om ALLE overgebleven regeringen en bestaande religies
te vernietigen kan worden gevonden in het boek bewijs van een samenzwering om alle regeringen en
religies in Europa te vernietigen door Professor John Robison van de Universiteit van Edinburg uit
1797. Professor Robison was benaderd door Weishaupt en zijn leidende Illuministen en gevraagd om
hun te helpen om de Luciferiaanse ideeën te infiltreren, vermomd als Illuminisme en Vooruitgang, in de
educatieve instituten en de Vrijmetselaar Loges in Engeland en Schotland. Hij werd gevraagd om door

Europa te reizen en, als een 32ste Vrijmetselaar van de Schotse Rite, werd hij geïntroduceerd bij
leidende Illuminsten die de Grand Orient Loges door heel Europa hadden opgezet. John Robison
vermoedde dat er iets achter Illumisme stak zoals het werd uitgelegd, maar hield zijn verdenking voor
zich. Hij werd toevertrouwd met een kopie van Weishaupt van een herschreven en gemoderniseerde
editie van de eeuwenoude samenzwering zoals verzameld door Zwack, voor zijn eigen studie en
commentaar. Toen de Franse Revolutie in 1789 uitbrak als onderdeel van het revolutionaire
programma van de samenzweerder, besloot Professor Robison de informatie die hij in het bezit had, te
publiceren als steun aan hetgeen de Bavariaanse regering had blootgelegd in 1786 12
De onderzoeken van vele geschiedkundigen hebben verdere bewijzen gevonden in nationale archieven
en die van universiteiten. Er is geen gebrek aan documentatie en andere soorten bewijzen om te
bewijzen wat we gaan zeggen.
Het werkelijke verbazingwekkende van de Luciferiaanse samenzwering is de manier waarop diegene
die leiding gaven door de eeuwen heen in staat waren om er voor te zorgen dat functionarissen van
zowel de kerk als staat de bewijzen opzij konden schuiven, zelfs als het voor hen werd neergelegd door
de mensen die bewezen hadden eerlijk en integer te zijn en om God vrijwillig te dienen. Het feit dat
diegene die de Luciferiaanse samenzwering leiden in staat zijn om deze controle over de mensen op
belangrijke plekken in de politiek en religie te houden bevestigt de woorden van onze Heer en Redder
Jezus Christus. Het illustreert op de meest heldere manier de bovennatuurlijke karakteristiek van de
samenzwering. Het bewijst dat bovennatuurlijke wezens, “Engelen” zowel “Goed” als “Kwaad”, een
grote invloed uitoefenen over de mensen terwijl we hier op aarde een periode van beproeving
ondergaan. Het bewijst dat de listen, de slimheid, de leugens en bedrog van “Gevallen Engelen” vaak
tegengestelde invloed hebben op de raad (inspiratie) van “Goede Engelen”. Het bewijst dat onze
menselijke natuur, vanwege de val van onze eerste ouders, meer neigt naar het ‘kwade’ dan naar het
‘goede’, totdat we spiritueel opnieuw geboren worden.
We willen deze kant van de W.R.M niet uitwerken…, maar we willen het makkelijker maken voor de
man-in-de-straat om te begrijpen wat er aan de hand is. Diegene die de samenzwering leiden zijn in
staat geweest om hun bestaan zeer geheim te houden, dat gebrek aan kennis door het publiek hen in
staat stelt om hun plot verder te ontwikkelen naar het beoogde doeleinde, en miljoenen zielen van God
weg te leiden.
Dit is het Luciferiaase Geloof:
1. Waar God van een mens verwacht om BEWIJS te leveren dat hij wenst Hem lief te hebben en te
dienen voor alle eeuwigheid, uit respect voor Zijn oneindige perfectie, zegt Lucifer,” Ik zal het
menselijk ras ketenen onder een totalitaire dictatuur en hun onthouden van hun fysieke en mentale
vrijheden en zo hun mogelijkheden te onthouden om hun intellect en vrije wil te gebruiken zoals
God het bedoeld heeft”. ( Dit is het doel achter de Wereld Gezondheidszorg en Wereld Geestelijke
Gezondheidszorg Organisaties van de VN, beiden die zijn gestart door Dr.Brock Chisholm van
Canada)
2. Waar de Geboden van God het overduidelijk maken wat Hij een zonde vindt, onderwijzen
Luciferianen en hun agenten de tegenovergestelden van de Geboden van God. Pike en andere
Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof verklaren: “Alles dat God bekend heeft gemaakt dat
Hem misnoegt, genoegt Lucifer”.
3. Gods plan voor de creatie beoogt dat alles verschillend gemaakt wordt. Er zijn geen twee bladeren
die exact hetzelfde zijn! Geen twee sneeuwvlokken. De Luciferiaanse ideologie beoogd
groepering, zodat alles gecentraliseerd kan worden en zoveel mogelijk gelijk gemaakt kan worden.
Integratie is het meest typerende voorbeeld van deze theorie in de praktijk. Integratie betekent niet
simpel dat het publiek het principe zal accepteren dat mensen van verschillend ras, huidskleur en
geloof dezelfde privileges en overwegingen zullen genieten als blanke mensen. Integratie betekent:
“Om verschillende delen bij elkaar te brengen zodat zij één geheel vormen”. (dwz “Om samen te
stellen en compleet te maken als een geheel”) De Luciferiaanse ideologie beoogd dat het menselijk
ras absoluut geïntegreerd wordt zodat de Roden, Zwarten, Gelen en Witten met elkaar gemengd
worden in één grote bundeling van mensheid zonder onderscheidende kenmerken, culturen,
raseigenschappen of ander eigenaardigheden (de UNESCO man)
4. Gods plan beoogd dat er meerdere werelden zijn. Het Heilige Schrift spreekt over de Zevende
Hemel (2 Sam. 22:8; Prov. 8:27-29; 2 Cor. 12:2). Zij benoemen de verschillende koren engelen,
hun natuur, plaats en karakteristieken.13 Zij vertellen ons dat zelfs in elk koor, elke engel hoger of
12

Aangezien deze gebeurtenissen uitgebreid zijn besproken in Pawns in the Game, herhalen we hier de details
niet.
13
Er zijn 22 pagina’s in het Heilige Schrift die hun natuur bespreken
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lager is in schaal dan een ander. We worden verteld dat het mogelijk is voor diegene in het laagste
koor om zich op te werken zodat ze een hogere status kunnen behalen door verdienste of in de
schaal af te dalen vanwege gebrek van verdienste.
De Luciferiaanse ideologie beoogd dat er maar twee klassen zijn – 1. Diegene die heersen dwz de
‘Houders van het Licht’ – de superintelligente wezens14,15 en 2. Degene die zij ketenen. Waar God
toestaat, aanmoedigd en individueel initiatief beloond, tolereert Luciferianisme dit in geen enkel
manier.
God staat erop dat om perfecte vrede en geluk in de Hemel te garanderen, elke ziel die Hij
selecteert als één van Zijn Verkozenen moeten hebben bewezen dat het eerlijk en oprecht, zonder
qualificatie of twijfel, verlangt om God vrijwillig lief te hebben en te dienen uit respect voor Zijn
oneindige perfecties in ALLE eeuwigheid. Het moet BEWIJS leveren voor dit verlangen dat wij
mensen zo doorgrondig getest worden. God is niet van plan om een tweede opstand in de Hemel te
hebben. Luciferianisme, aan de andere kant, zegt dat er permanent vrede zal worden gegarandeerd
door de Koning-Despoot, die absoluut despotisme zal uitoefenen over zijn onderdanen. Het
Luciferiaanse Protocol zegt: Het Luciferiaanse totalitaire dictatuur zal, als het op aarde gevestigd
is, een Koning-Despoot aan het hoofd hebben, wiens wil afgedwongen wordt door satanisch
despotisme.
Waar Gods plan beoogd dat ‘Liefde’ creatief is en ‘Naastenliefde’ de heersende kracht is in de
Natuur, is waar het Luciferiaanse Geloof zegt dat ‘Lust’ de creatieve kracht zal zijn en ‘Recht of
Macht’ de heersende kracht.
Waar God opdroeg dat elke klasse van Zijn creaties op aarde zich zal vermenigvuldigen en
toenemen, ieder naar zijn eigen soort, verwacht de Luciferiaanse ideologie dat in het eindstadium
van de samenzwering alleen het heersende lichaam de ‘vrijheid om van de geneugten – ‘Lusten’
van het vlees, te genieten en het ‘Recht’ heeft om hun vleselijke verlangens te verzadigen. Alle
anderen worden tot menselijk vee gemaakt, en fysiek, mentaal en spiritueel gekentend, om een
permanente vrede en sociale veilligheid te garanderen. Voortplanting zal sterk ingeperkt worden
tot typen en aantallen die wetenschappelijk bepaald worden om te voldoen aan de noden van de
Staat (God). Volgens Bertrand Russell op pagina 49-51 van zijn boek, De invloed van Wetenschap
op de Samenleving, zullen minder dan 5% van de mannen en 30% van de vrouwen, van het
Goyim worden geselecteerd voor het fokken, en voortplanting zal worden bereikt door
kunstmatige inseminatie toegepast op een internationale schaal. Onderzoek heeft aangetoond dat
op dit moment experimenten in zowel Canada als de Verenigde Staten worden uitgevoerd om te
bepalen of zaad van mannen niet permanent kunnen worden bewaard en vruchtbaar gehouden
kunnen worden, net zoals het zaad van prijswinnende stieren. Recente ontdekkingen hebben het
mogelijk gemaakt om zaad van stieren oneindig te bewaren door snelle bevriezing naar ongeveer
130 graden onder nul. Er zijn al zeer grote banken opgericht waar enkele miljoenen van
gesorteerde zaden worden bewaard. Bestellingen voor een specifiek type of stamboom kunnen
naar elk deel van de wereld worden overgevlogen. Kleinere banken worden nu opgericht op
passende locaties om aan de behoefte van veeproducerende staten te voldoen. Deze verklaring is
een feit, geen fictie.16
Onder Gods plan was en is de voortplanting van het menselijk ras bedoeld als het meest heilige en
plechtige functie die door man en vrouw gedaan kon worden, om in het vlees samen te smelten in
de tijd van hun sterfelijke leven. Volgens Gods plan is het primaire motief om seksuele
gemeenschap te hebben om een ander menselijk wezen voort te brengen waarin God een ziel kan
blazen die Hij toewenst om Hem te leren kennen en liefhebben, en Hem vrijwilig wil dienen voor
alle eeuwigheid.
Theologen geven toe dat door het geven van de kunde van voortplanting ‘volgens Zijn wil’, God
ons krachten gaf die zelfs engelen niet genoten. Zij zijn allen, zowel ‘Goed’ als ‘Slecht’,
gecreëerde wezens. De krachten die God aan de mens gaf veroorzaakte dat die engelen die zich bij
Lucifer hadden aangesloten jaloers werden. Dat is waarom Lucifer en/of Satan besloot om Gods
plan ‘te dwarsbomen’ wat betreft de voortplanting van het menselijk ras. Dit is de reden waarom
vrouwen zich voor purificatie hebben moeten presenteren na de geboorte van een baby zover in de

Dat is de reden waarom Weishaupt zijn organisatie de Illuminati noemde
Pike aan Mazzini, August 15, 1871
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De schrijver heeft deze diepvries zaadbanken gezien en hun huidige gebruik en doel werd aan hem uitgelegd.
Hij werd ook ingelicht over het plan om de geboorte van gehandicapten en zieke menselijke wezens te elimineren
door het gebruik van de methodes voor voortplanting die vergelijkbaar zijn met die toegepast worden door goedingelichte veefokkers.
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tijd dat we kunnen nagaan. Dit is waarom de doop ingevoerd werd als een Sacrament. Dit verklaart
waarom van vrouwen in de kerk wordt verwacht dat ze hun hoofden bedekken. Omdat Satan Gods
plan dwarsboomde zijn menselijke wezens die afstammen van Adam en Eva kinderen van het
Vlees totdat zij spiritueel opnieuw geboren worden.
Gods plan verteld dat alle mensen hun naasten moeten liefhebben en zich dienstbaar moeten
opstellen. Het woord ‘naaste’ zoals gebruikt door Christus, betekent, “een persoon die een ander
geen kwaad doet, maar zelfs zijn best doet om te helpen, zelfs als de ontvanger een vreemde is”.
De Luciferiaanse doctrine zegt dat om absolute macht op te leggen door Satanisch despotisme,
moeten diegene die geselecteerd zijn om te heersen eerst bewijzen dat menselijk sentiment bij hun
volledig ontbreekt. Volgens de verklaring van Albert Pike, moet het afschudden van menselijke
emoties uitgevoerd worden door mensen die geselecteerd zijn om te heersen tot het niveau dat zij
zelfs geen liefde, sympathie of enig sentiment voelen voor de leden van de andere sexe. Pike
beveelde dat vrouwen die geïnitieerd werden in de Loges van Adoptie algemeen bezit gemaakt
moesten worden. Hij zei dat leden van de Palladian Rite hen vaak moesten misbruiken zonder
passie, maar allen hun sexuele behoeften moesten bevredigen zonder het toestaan dat liefde of
sentiment “dat zoveel harten doet afdwalen”, in hun sexuele relaties binnentreed. “Dus”, zegt hij,
“zullen mannen vrouwen ketenen terwijl zij de absolute controle winnen over hun eigen
menselijke zwakheid”. We zien dus dat van alles wat God als ‘Goed’ beschouwt, zegt Lucifer dat
het ‘Slecht’ is. Alles dat God beschouwt als “Sterkte van karakter”, beschouwt Lucifer als “Zwakte
van karakter”.
Gods plan beoogd dat de mens zal zorgen voor de zieken, gehandicapten, gevangenen en de
ouderen. Het Luciferiaanse Geloof staat erop dat ALLE Goyim die niet in staat zijn, of niet
geschikt zijn om de staat voldoende te steunen vernietigt zullen worden. Dit duivelse principe
wordt in de geesten van onschuldige mensen acceptabel gemaakt als “doden uit Genade” waarvan
de wetenschappelijke benaming euthanasie is.
Gods plan voor geciviliseerde leefgemeenschap is gebaseerd op het principe dat twee mensen van
tegengestelde sekse een thuis zullen creëren en een familie opbouwen. Luciferianen zeggen dat de
vernietiging van de familie en thuis een absolute noodzaak is voor het succes van hun
samenzwering.
Gods plan beoogd dat ouders in de behoeften voorzien van hun nakomelingen en hun te
onderwijzen in de Heilige Wil van God en de feiten van het leven. Luciferianen zeggen dat de staat
alle geboorten zullen regelen en dat kinderen geboren worden als resultaat van selectief fokken. Zij
staan erop dat ALLEEN de staat het recht heeft om diegene te ‘onderwijzen’ (vergeef me het
gebruik van dit woord door zulke duivels in mensengedaantenis) waarvan zij bepalen die de staat
zullen dienen.
Gods plan beoogd de waardigheid van de mens te verhogen tot hij een hoge graad van spirituele
perfectie bereikt. Het Heilige Schrift verteld ons dat we ons kunnen kwalificeren voor de hoogste
vacante posities in de Hemel. Luciferianisme staat erop dat elke mens gereduceerd wordt tot zijn
laagst mogelijke niveau. Het was om deze duivelse theorie te bevorderen dat de “Levellers” in het
werk van Cromwell de stuwende kracht was “aan de dunne kant van de wig”. (the thin edge of the
wedge) Tegenwoordig is het vooruitgebracht tot het stadium waar vrouwen het ‘recht’ opgeëisd
hebben om de inmorele codes te adopteren als mannen; het recht om te roken, om alles te doen dat
hun niet verhogen tot boven het vuil, de modder en het slijm van de decadente menselijk natuur.
God zet kuisheid neer als een deugd; Lucifer zegt dat we vrije seks moeten hebben om onze
Godheid te demonstreren. Christus bewees door Zijn aanbidding en liefde en respect voor Zijn
aardse moeder Maria, dat God het moederschap bedoeld had als de belangrijkste van alle
roepingen. De relatie van Christus met Zijn aardse moeder en de liefde en toewijding van Maria
voor haar Zoon, zou ons moeten vertellen dat, ondanks de val van Eva, Hij nog steeds wilde dat
een vrouw een wezen van schoonheid, charme, gratie en genegenheid zou zijn. Hij wil dat
vrouwen echte moeders zijn, niet alleen menselijke kweekcellen die per ongeluk zwanger raken
vanwege een menselijke fout. Luciferianisme is vastbesloten om het vrouwzijn door de slijk te
halen en tot het niveau van de natuurlijke staat van de laagste beesten van de creatie.
God voorzag in alles wat we nodig hebben en ons vooruithelpt. Hij beval dat we ALLE dingen met
mate gebruiken. Het Luciferiaanse ideologie zegt, maar is niet van plan, dat de mens zijn eigen
wetten schrijft en doet wat hij wil.
Gods plan van creatie plaatste alles dat Hij gecreëerd heeft in perfecte balans. Degene die de
Luciferiaanse samenzwering bevorderen naar zijn uiteindelijke doel, doen hun uiterste best om
Gods creatie uit balans te brengen en het menselijke ras de prijs te laten betalen voor de “zonde
van verwaandheid” uitgevoerd door Luciferianen.

We kunnen verder en verder gaan om te bewijzen dat Luciferianisme haaks staat op Gods plan voor de
heerschappij over de creatie. Het punt dat we hopen te maken is dit: De Luciferiaanse ideologie is
ontworpen om de mannen aan te spreken die henzelf intellectuele giganten vinden. Lucifer weet dat
zijn totalitaire ideologie fout is. Toen hij de hoogste troon in de hemel bezette en alleen ondergeschikt
was aan God, overtuigde zijn trots hem dat als hij zijn eigen koninkrijk op zou zetten en er met
despotisme over zou heersen, dat elk aspect en fase van zijn rijk vreedzaam, efficient en economisch
zou moeten werken.
Hij gebruikte zijn bovennatuurlijke krachten om de hand van de Almachtige God te dwingen. Omdat
God alleen plezier beleeft aan diegene van Zijn creaties die Hem met liefde vrijwillig dienen, vanwege
hun respect voor Zijn oneindige perfecties, moest Hij Lucifer zijn weg laten gaan naar zijn eeuwige
verdoemenis of zijn principe zou veranderen waar Hij Zijn heerschappij op baseerde.
Dat Lucifer zijn enorme vergissing realiseerde kan niet aan getwijfeld worden. Maar zijn ‘Trots’ stond
hem niet toe om dat toe te geven. Hoeveel, veel mensen handelen net als Lucifer op die manier
tegenwoordig? De Hitlers, de Mussolinis, de Roosevelts, de Rockefellers, de Rothschilds, de Churchills
– al diegen die het Luciferianisme verspreiden vanaf hun zetels aan de bovenste niveau’s van onze
beschaving. Hoeveel van onze lagere ordes apen hen na en volgen hen? Zij leiden ons, zoals Lucifer
vele van de hemelse bewoners leidde, naar onze vernietiging!
Nu dat ik dit onderwerp reeds zolang en uit zoveel hoeken bestudeerd heb, vind ik het niet moeilijk te
begrijpen hoe de bovennatuurlijke capaciteit om God, zijn schepper, LIEF te hebben, Lucifer
veranderde om met dezelfde capaciteit God, al Gods creaties en Zijn gehele wonderlijke creatie te
HATEN. Ik vind het niet moeilijk te begrijpen dat nadat Lucifer zijn totalitaire ideologie in de praktijk
bracht in zijn Koninkrijk van het Duister, dat we de Hel noemen, en uitvond dat wat hij in theorie
PERFECT achtte, in de praktijk niet werkte zoals hij verwachtte, zijn teleurstelling ervoor zorgde dat
zijn haat aangewakkerd werd tot astronomische proporties dat het begrip van de menselijke geest te
boven gaat.
Ik vind het niet langer moeilijk te accepteren wat de definitie van de Hel is zoals onthuld in
Openbaringen. In feite, vind ik het makkelijk te begrijpen dat na het laatste oordeel, elke van de
Gevallen Engelen en elke menselijke ziel die misleid is door Lucifer en zijn andere Prinsen van het
Donker, om van God weg te lopen, uit noodzaak niet alleen Lucifer moeten haten, naast zijn heersende
prinsen, maar ook henzelf en hun naasten. Als het waar is dat zelfzuchtige, dwaze TROTS er toe heeft
geleid dat de overgrote meerderheid van diegene die naar hun eigen vervloeking in de Hel geleid zijn,
dan is het niet moeilijk te begrijpen WAAROM de omstandigheden in de Hel zo zijn van volkomen
HAAT, chaos en verwarring. Als het waar is dat de bewoners van de Hel daar zijn omdat zij het
tegenovergestelde van de Geboden van God accepteerde en praktiseerde dan moet het niet moeilijk zijn
voor enig persoon van gemiddelde intelligentie om te begrijpen dat alle wreedheden, die door de
leiding van de Luciferiaanse samenzwering op onze aarde introduceerd werden, in de Hel gepraktiseerd
worden en daar zullen voortduren tot in alle eeuwigheid.
Er kan geen twijfel bestaan dat onze wereld veranderd is door demonische krachten in een ‘Kleine
Hel’. Vanwege het feit dat men met een blinde koppigheid weigert om Gods wet te accepteren, en Zijn
plan op aarde toe te passen, de omstandigheden slecht genoeg zijn en dat we zeker blind voor de
WAARHEID blijven en koppig in onze weigering om ons verlangen te BEWIJZEN om God lief te
hebben en vrijwillig voor alle eeuwigheid te dienen, dan moeten uit noodzaak de omstandigheden
verslechteren totdat, zoals de Bijbel verklaart, het punt bereikt wordt dat als we niet voor de interventie
van God zijn, geen vlees gered zal worden. Matt 24:22; Mark 13:20
Dat de omstandigheden hier, en in de Hel, zo zijn is niet de Wil of intentie van God. Zij bestaan
vanwege de zelfzuchtige, dwaze trots van Lucifer en zijn standvastigheid om zelfvoorzienend te zijn.
Hij verliet God. Hij nam vele anderen met hem. Het is nogal logisch dat nadat hij zijn fout realiseerde,
zijn haat de mate bereikte waardoor hij vastbesloten was om door te gaan zodat God terug zou slaan
vanwege de misleiding van zijn creaties. God wenste de lege plekken op te vullen die Lucifer en zijn
engelen achtergelaten hadden. Lucifer interesseert zich niet wat diegene overkomt die hij misleid, of
zelfs wat er voor hem in het verschied ligt. Het volledige gebrek aan enige interesse is echte wanhoop!
Artiesten, prekers, auteurs en anderen hebben de Hel en zijn bewoners in zo’n overdreven manier
geschetst dat in plaats van het geloof erin, zij hebben veroorzaakt dat ontelbare miljoenen,
voornamelijk in de laatste twee decennia, het eigenlijke bestaan wantrouwen. Deze zogenaamde
intellectuelen hebben de Luciferiaanse doel goed gediend, omdat als men God afwijst, men tevens het
idee van een Hemel en Hel afwijst.

Satanisme voor en na de komst van Christus
Mijn persoonlijke ervaring had bewezen dat ik niet in staat was om de puzzel compleet te maken met
de duizenden stukken informatie en bewijzen die ik sinds 1918 verzameld had wat betreft de World
Revolutionairy Movement (W.R.M.) totdat ik per ‘ongeluk’ een Bijbel in 1943 oppakte en er doorheen
bladerde omdat, waar ik mij nu voor schaam, doodverveeld in een ziekenhuisbed lag, zonder enig
andere literatuur bij de hand die ik niet al gelezen had.
Sinds die dag ben ik ervan overtuigd dat wat de meeste mensen ‘ongelukken’ of puur toeval noemen, in
feite ‘handelingen van God’ zijn. Ik ga niet zo ver dat de Schepper van dit universum deze dingen
persoonlijk met ons doet die, als we onachtzaam zijn, ons leven serieus zal beïnvloeden, maar ik geloof
wel dat Hij wel wil dat zulke dingen gebeuren en dat zijn engelen, die verbonden zijn met onze wereld,
Zijn Goddelijke Wil laat uitkomen.
Het zal zo zijn. Toen ik door de Bijbel bladerde kon ik het niet helpen om te zien dat vele verklaringen
een directe verbinding leken te hebben met gebeurtenissen in het verleden en gebeurtenissen die in
deze 20e eeuw aan de gang waren. Dit prikkelde mijn interesse. Verdere studie overtuigde mij dat in de
Bijbel de “sleutel” kon worden gevonden tot de mysteries, waar zoveel schrijvers in het verleden naar
hebben verwezen, De Geheime Macht, die ACHTER de schermen van ALLE regeringen heerst en hen
beleid laat toepassen die uiteindelijk zal leiden naar hun eigen vernietiging. Ik ging daarom in de Bijbel
op zoek naar de verklaring voor menselijke gebeurtenissen waarmee ik bekend was geworden, maar
niet de “OORZAAK” of “REDEN” kon doorgronden voor het gebeuren. Met deze verklaring zal ik
verdergaan om “Satanisme “ te verklaren zoals ik het begrijp.
Satanisme is de handleiding voor de handelingen die door de Luciferiaanse samenzwering op aarde
worden uitgevoerd. Het Oude Testament, samengevat tot zijn grootste eenvoud, is niet meer of minder
dan de “Geschiedenis van Satanisme”. Het verteld ons hoe het werd geleid sinds de Val van onze eerste
ouders tot de Opstanding van Christus die ons kwam bevrijden van de ketenen van Satanisme waarmee
de mens generatie op generatie, steeds vaster mee werd geketend. Het Heilige Schrift noemt Satan
zevenenzestig keer en Christus maar drieënzestig keer. Maar wat ons meer betreft is het feit dat het
Heilige Schrift aan ons verteld en bewijst dat “Satan de Prins van deze Wereld is”. (John XII:31 ;
XIV:30; XVI:II). Omdat Satan “De Rivaal” van God en zijn menselijke creaties is, moet hij, als “Prins
van deze Wereld” verbonden zijn met de W.R.M.
Het woord “Wereld” heeft verschillende betekenissen. We kunnen het woord in een “positieve” of
“neutrale” wijze definieren en het gebruiken in de betekenis van “De aarde waarop de mens dwaalt” of
een wijze van spreken “de mensen zelf” (John I.9-10; III. 16,17,19) G.27.etc.)
Het woord “Wereld” kan ook gebruikt worden in een ongunstige zin, in de betekenis van “De
heerschappij van het kwaad op aarde”. Hetgeen waaruit de ” Heerschappij van het kwaad” bestaat, is
de Synagogue of Satan. Wat hun inspireren en doen, en hebben gedaan, staat haaks op de WIL VAN
GOD; zij werpen een hindernis op tussen deze aarde en Christus en zijn volgelingen. Om dit te
illustreren halen we Christus aan die volgens John heeft gezegd ”Ik ben niet van deze wereld… Ik bid
niet om deze wereld… die mij haat : En naar zijn discipelen “Jullie zijn niet voor de wereld… de
wereld haat jullie” enzovoort. (John VIII. 23; XVII. 9; VII. 7; XV 19; etc.; cf I John III. 13,14).
Daarom kunnen we begrijpen dat sinds de komst van Jezus Christus, het Satanisme een voortdurende
oorlog heeft gevoerd om te voorkomen dat de kinderen van God op aarde, Gods plan op aarde ten
uitvoer konden brengen voor de heerschappij over het hele universum; en door te voorkomen dat wij
leven volgens “De filosofie van het leven” zoals ons is onderwezen door Christus, en samengevat in de
woorden van “Het gebed van de Heer”, voorkomt Satanisme dat de massa Gods Wil op aarde uitvoeren
zoals in de Hemel.
Dit brengt ons tot de interpretatie van het Gebed van de Heer. De inleiding en het midden hebben geen
verklaring nodig maar de woorden “en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwade”,
zeker wel. Hoe kunnen we begrijpen dat God de leden van het menselijk ras zou LEIDEN naar
verzoeking? Hij zou ons kunnen toestaan, en ongetwijfeld doet, om verleid te worden door diegene die
Satanisme leiden of dienen. Het Heilige Schrift verteld ons dat God ons niet toestaat om te worden
verleid boven onze krachten of weerstand. Verleiding stelt ons daarom in staat om te BEWIJZEN of we
“VOOR” of “TEGEN” God zijn.
IK heb, zoals ook de overgrote meerderheid van Christenen al hebben gedaan, het Gebed van de Heer
dagelijks herhaald sinds ik kon praten.
Maar ik had nog nooit de woorden bestudeerd totdat ik in 1943 plat op mijn rug lag met een gebroken
ruggengraat. Als resultaat van het bestuderen van de woorden in hun relatie tot Satanisme en de
W.R.M. was ik tot de conclusie gekomen dat de woorden een betere toespitsing hadden gehad als de

vertaling was geweest “En laat ons niet in de verleiding komen; maar verlos ons van die Slechterik
(Satan)”. Ik was blij om te ontdekken, lang nadien, dat de Griekse vaders van het vroege Christendom;
de oeroude Romeinse vaders; en verscheidene liturgiën zeer sterk hun voorkeur gaven aan de
vermanlijking boven het neutrale gebruik van de woorden “Het kwaad”. Het gewicht van deze vraag
kan worden gevonden in het FEIT dat als we zouden moeten zeggen “maar verlos ons van die
Slechterik”, het automatisch zou betekenen dat Christus Satanisme zou beschouwen als de auteur van
ALLE verleiding en al het kwaad (zonde) dat we kunnen doen, en op hetzelfde moment, de leidende
kracht zou zijn achter alle kwaden waar we onder moeten leiden als een middel om ons van het Geloof
in God weg te leiden.
Deze gedachten lieten me verder onderzoek doen, en ik vond in het Nieuwe Testament, en in de teksten
van de “Woestijn Vaders”dat Satan, en diegene van de Synagogue of Satan, algemene leiding voeren of
toezicht houden op ALLE kwaad, wereldlijk en spiritueel, dat wordt gedaan of ondergaan, in deze
wereld.
Als ondersteuning van deze zeer interessante onthulling –zover het de W.R.M betreft, vinden we dat
“Hij die zonde begaat, van de duivel is”(1 John III.8) en volgens het Evangelie en Handelingen van
St.John en St.Paul, het Satans rijk was dat Christus kwam omverwerpen, en dat Satan en zijn agenten
(agentschap) de wortel en oorzaak van al het kwaad is, zowel spiritueel als wereldlijk, dat de mensheid
teistert. Veel dichter in onze tijd ondersteunt St. Augustine deze lijn van redenering als hij de
gebeurtenissen in de wereld vergelijkt met “De stad van zonde, de duivel, geboren als het resultaat van
de verwerping van God (door onze eerste ouders) als eeuwige tegenhanger van de “Stad van God,”
St. Thomas stemt niet helemaal in met deze definitieve en exacte interpretatie, dus, zoals zo vaak, is het
net wat ieder ervan vindt.
Maar, als we de W.R.M bestuderen over zijn relatie met Satanisme zoals het op deze aarde uitgeoefend
wordt, is het belangrijk om te onthouden dat als Satan, of zijn agenten in menselijke vorm, beslissingen
van individuen, kunnen en doen, beïnvloeden om een zonde te begaan, het logisch is dat individuele
mensen die zo beïnvloed zijn, een verlengstuk kunnen zijn of daadwerkelijk zijn voor Satans kwade
krachten over het collectief. Aldus vond ik mijn beredenering gebaseerd op een gezonde
veronderstelling toen ik in Pawns in the Game en The Red Fog Over America verklaarde dat
individuen die wetend of onbedoeld het doel van Satanisme dienen, verantwoordelijk zijn voor
tweedracht zaaien, waardoor zij in staat zijn om de massa te verdelen in tegengestelde kampen op
politiek, raciaal, sociaal, economisch, religieus of ander gebied, zodat zij vervolgens kunnen worden
bewapend om oorlogen en revoluties uit te vechten op een steeds grotere schaal, zodat als dit
destructieve beleid mag voortduren, dit moet leiden tot de volledige vernietiging van ALLE vormen
van overgebleven regeringen en religies, en dus het veld wijd open zetten voor diegenen waar de
Synagogue of Satan uit bestaat, om het totalitaire Luciferiaanse dictatuur op te leggen op wat
overgebleven is van het menselijk ras.
Dit brengt mij bij een andere zeer belangrijke vraag. We kunnen ons afvragen, zoals zovele priesters en
geestelijken doen, “Als de Poorten van de Hel niet zullen winnen van de Kerk van Christus, en als God
Satan en zijn volgelingen naar de Hel verbannen na het laatste oordeel, waarom moeten we ons dan
zorgen maken?”
Er is naar mijn bescheiden mening niets “om zorgen over te maken”, maar er moet nog veel gebeuren
voordat het gezegende moment plaats vindt, om zodoende zoveel mogelijke zielen te redden van de
verleiding om God te verlaten. We kunnen bewijzen, als individuen, dat we eerlijk en oprecht God
willen liefhebben en dienen, vrijwillig en in alle eeuwigheid. We moeten onverminderd werken om
andere zielen ertoe te brengen ons te vergezellen in dat verlangen. Met ander woorden, moeten we,
zoals Christus ons gewaarschuwd heeft, echte soldaten van Jezus Christus worden, en actieve vijanden
van de Synagogue of Satan. Als leugens en bedrog het gereedschap zijn van de krachten van het
kwaad, dan moeten we de Duivel beschamen en zijn schurkenstreken blootleggen, door de
WAARHEID overal en zo snel mogelijk te vertellen. Als individuele sluipmoorden en massamoorden
(oorlogen en revoluties) de methoden zijn waarmee de Satanische krachten alle obstakels uit de weg
ruimen die hun vertragen om de absolute wereldheerschappij op te eisen, dan moeten we elke legaal
middel gebruiken om oorlogen en revoluties te voorkomen.
Waarom werkt Satanisme eraan om een Wereldregering te creëren waarvan ze vervolgens van plan zijn
de macht zich toe te eigenen?
De macht die de Synagogue of Satan nu heeft is noch algemeen, noch compleet, noch absoluut. De
Krachten van het Kwaad spannen samen om hun macht absoluut te maken zodat zij, hetgeen overblijft
van het menselijk ras, volledig kunnen ketenen zowel lichamelijk, geestelijk als de ziel. Satanisme
gelooft niet in halve maatregelen. Als het aankomt op leugens en bedrog geldt voor het doel van het
winnen van onze ontsterfelijke ziel voor Lucifer, het principe, “alles voor de winnaar”.

Het Heilige Schrift vertelt ons in de Openbaringen precies wat het uiteindelijke resultaat zal zijn. Maar
de Synagogue van Satan accepteert het Heilige Schrift niet als het geïnspireerde woord van God.
Daarom zullen diegene die de Synagogue of Satan dienen de Luciferiaanse samenzwering verder
blijven ontwikkelen omdat ze geloven dat zij een totalitaire dictatuur kunnen vestigen. Zij geloven dat
als zij zich de wereldmacht toeeigenen zij de fysieke controlle kunnen krijgen over onze lichamen. Zij
geloven dat deze fysieke controle hen in staat zal stellen om ook de mentale contole te krijgen
(Psychopolitics). Zij geloven dat de mentale controle hun in staat stellen om alle kennis van God te
wissen van onze menselijke geest en dus Lucifer de controle te kunnen geven over onze zielen voor
alle eeuwigheid.
Aldus komen we op het punt dat de betekenis onthuld van de zin (vaak gebruikt door Communistische
schrijvers of moet ik zeggen Satanistische schrijvers die Communisme promoten en andere subversive
bewegingen), “de huidige strijd gaat om de menselijke geest”. Dit bewijst dat het ultieme objectief van
de W.R.M. niet materialistisch is, zoals in het algemeen aangenomen wordt, maar op zeker spiritueel,
wat zo weinig schrijvers en geschiedkundigen lijken te verwachten. Verder redeneren langs deze
gedachtenlijn brengt ons bij het begrip hoe de woorden “World Revolutionaire Movement” alleen maar
misleidende woorden zijn die Satanisten gebruiken om het bestaan te verbergen van de Luciferiaanse
samenzwering. Zij laten de meerderheid van mensen, gewijdde geestelijken als Christenlijke
Ondeskundigen, geloven dat Communisme het wortel van het bestaande kwaad is, dat het atheïstisch
en materialistisch is, en dat controle van wereldlijke macht het uiteindelijke doel is. Deze HALVE
WAARHEID is de grootste leugen die ooit gecirculeerd heeft door diegene die de Vader van Leugens
dienen. De WAARHEID wordt onthuld in Ephesians 6, 10-17, die ons onder andere verteld dat “onze
worsteling (gevecht) NIET tegen vlees en bloed is, maar tegen Vorstendom en de Machten, tegen de
wereldregels van deze duisternis, en tegen de SPIRITUELE machten van slechtheid van hogere lagen”.
De andere helft van de waarheid die voor het algemene publiek verborgen gehouden wordt is het feit
dat de Synagogue of Satan de vernietigende kracht van Communisme controlleert en gebruikt om hun
geheime plannen verder te brengen om werelddominatie te bereiken. Het Vorstendom en de Machten
zijn delen van de Hemelse Bewoners waaruit Lucifer ongetwijfeld vele volgelingen gerecruiteerd heeft.
De wereldheerser van het duister is de Synagogue of Satan die geïnspireerd is door “de spritituele
krachten van de slechte machten van hogere lagen” om de voortdurende Luciferiaanse samenzwering
uit te voeren. Aldus zijn we in staat om te begrijpen wat zich tegenover ons bevindt. Als we onze
periode van beproeving op deze aarde doorleven, moeten we rekening houden met:
1.

2.
3.
4.

De Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof. We zullen bewijzen dat mensen die aan het hoofd
hebben gestaan van het Priesterschap hebben toegeven dat zij de macht hadden om contact te
hebben met en raad te vragen aan, leden van de hemelse wereld die zich bij Lucifer hadden
aangesloten in zijn opstand tegen de absolute heerschappij van God.
De Synagogue of Satan, die de Luciferiaanse samenzwering uitvoeren.
De geheime genootschappen die geloven in Satanisme en dit praktiseren en van wie leden het
“agentschap” zijn die de Synagogue of Satan dienen.
Allen die, vanwege de leugens van diegene waaruit de “Wereldheersers van deze duisternis”
bestaan, van God zijn weggelopen en een “Destructieve” weg volgen, in plaats van een
“Constructieve” weg zoals Christus ons onderwezen heeft dat Gods Heilige Wil is.

We zullen nu Satanisme bestuderen zoals het in deze wereld gepraktiseerd wordt. De meeste mensen,
vanwege de manier waarop zij onderwezen zijn, kunnen hunzelf niet laten geloven dat Satanisme
werkelijk op aarde gepraktiseerd wordt. Laten we deze mensen een simpele vraag stellen: “Hoe kon
Satan Prins van deze Wereld zijn als hij niet een regering heeft en de middelen om vele miljoenen
mensen te misleiden om hem te dienen en zijn intenties te bevorderen?”
Zij lijken niet in staat om zich te realiseren dat Christus op deze aarde kwam om het bestaan te
onthullen van de voortdurende Luciferiaanse samenzwering zoals het door Satan op deze aarde
aangestuurd wordt, en door diegene die hem dienen die in feite duivels in menselijke vorm zijn.
Christus maakt dit zeer duidelijk toen hij tegen zijn Apostelen zei: “Heb ik niet al jullie twaalf
gekozen? En één van jullie is een duivel”(John 6:70). En lezen we niet bij het Laatste Avondmaal, “De
duivel had zich reeds in het hart van Judas gevestigd, zoon van Simon, de Iscariot, om Hem te
verraden”, en iets later, “Met de deur op een kier eens gegeven, kwam Satan bij hem binnen; en Jezus
zei aan hem “wees vlug met uw boodschap”. Judas werd gebruikt door de Synagogue of Satan en niet
door de Joodse mensen en door het accepteren van de dertig zilverstukken had hij de deur van zijn hart
geopend en Satan trad binnen.
Dan is het interessant om te letten op de woorden die Christus gebruikte toe hij werd gearresteerd.

Hij zei: “Maar dit is julllie uur en (het uur) van de macht van het duister”. (Satan en/of Lucifer)- (Luke
22:53)
Het heeft mij lang beziggehouden om proberen uit te vinden of we in het stadium zijn van de
Luciferiaanse samenzwering waar Satan zal worden verbannen voor een duizend jaar of waar Satan
voor een duizend jaar was verbannen, zoals vermeld in de Openbaringen, op het tijdstip van en door de
dood van Jezus Christus. Zoals ik reeds opgemerkt heb, hebben de woorden “Dag” en “Jaar” meer dan
één betekenis; zo zou de woorden “Een duizend jaar” simpelweg kunnen betekenen “ een periode of
een lange periode”, zoals uitgedrukt in het gezegd “Niet in een duizend jaar”.
Als de woorden “Een duizend jaar” betekenen “Een periode van de tijd”, dan vertelt het Heilige Schrift
ons dat we snel de periode naderen waarin God zal ingrijpen voor Zijn verkozenen. Dit betekent dat de
dag van het laatste oordeel ook snel aan het naderen is.
We kunnen aannemen dat de dood van Onze Heer en zijn overwinnende wederopstanding betekenen
“de straf is nu opgelegd aan deze wereld (het prinsdom van Satan); nu is het tijd dat de Prins van deze
Wereld (Satan) verbannen wordt” (John 12:31, etc.) En terwijl diegene die de Luciferiaanse doctrine
accepteren het er niet eens mee zijn, verzekert het Heilige Schrift ons dat Christus succesvol was in zijn
missie. We komen dan op een opmerkelijke zaak van de Bijbel. Het deel dat de overwinning van
Christus over Satan, als Prins over deze Wereld zou moeten hebben verkondigd en verklaard, lijkt te
zijn beklad. Ik wijs op Colossians 2:14. Vertalers zoals Douay, Westminster, Knox – zoals
geautoriseerde en aangepaste versies zullen laten zien, geven verschillende en op een bepaalde manier
tegengestelde betekenissen aan de originele woorden, waarvan ik “denk” dat ze het beste de
WAARHEID interpreteren zoals St.Paul wilde dat ze begrepen zouden worden. Sprekend over de
overwinning van Christus over de krachten van het kwaad, die over deze wereld regeerde tot op zijn
geboorte, corrigeerde hij de valse leer van diegene die educatie en religie onderwezen; Hij legde wetten
en verordeningen bloot die tegen Gods wetten en/of de Wetten van de Natuur ingingen; Hij haalde het
gordijn op van waarachter de Synagogue of Satan de Luciferiaanse samenzwering stuurde, en Hij legde
de leugen en het bedrog bloot die zij gebruikten om mensen van God weg te leiden. Hij “nagelde de
waarheid aan het Kruis” voor allen te zien die het wilde zien. Rev. Bernard Flemming geeft in een
artikel “De Rivaal” zijn vertaling van Colossians 2-14, “Christus… haalde het handgeschrevene door
wat tegen ons was, met de verordeningen; haalde het ver weg, nagelde het aan het kruis, en ontnam het
van de prinsendommen en machten, beschaamde hen en leidde hen weg overwinnend door het kruis”.
De taak die we proberen uit te voeren is om het algemene publiek te overtuigen dat Satanisme een zeer
echte en actieve macht op aarde is, wiens doel het is om Gods plan om de regels voor creatie hier op
aarde te brengen, probeert te verslaan.
We proberen te bewijzen dat Christus de Luciferiaanse samenzwering hier versloeg zoals in de Hemel.
We leveren bewijzen die wijzen dat we in een periode van de wereldgeschiedenis leven waarin Satan
zich ontdeed of was vrijgelaten van de ketenen waarmee Christus hem voor een “duizend jaar” had
gebonden. Hij gebruikt nu de Synagogue of Satan om oorlogen en revoluties en andere rampen te
ontketenen die, als ze niet worden gestopt door het ingrijpen van God voor Zijn verkozene, alle vlees
zullen vernietigen. Atoom en H-bommen en andere geheime wapens die recentelijk ontwikkeld zijn
door diegene die onderzoek doen in chemische en bacteriologische oorlogsvoering, hebben het
mogelijk gemaakt voor een duivels georienteerde, satanisch gecontrolleerde geest om ons te lanceren in
de uiteindelijke sociale rampspoed zoals gepland door Pike met een simpele druk op de knop. We
noemen dit “oorlogsvoering vanachter de knoppen”.
En om mijn lezers gerust te stellen dat diegene die de Waarheid onder ogen durven zien, zoals God het
onthuld heeft in het Heilige Schrift, en zoals Christus het ons heeft uitgelegd, de uitverkorenen zijn aan
wie Apoc. 12:9-12 citeren: “De grote draak, slang van de eerste dagen; werd naar de Aarde geslingerd;
hij die we de duivel noemen, of Satan, de verleider van de hele wereld, werd naar de aarde geslingerd
en zijn engelen met hem. Daarop hoorden we een stem in de hemel luid roepen; de tijd is gekomen; nu
zijn we gered en sterk gemaakt, Onze Heer heerst en de macht behoort aan Christus, Zijn gezalfde; de
beschuldenaar van onze broeders is omvergeworpen. Dag en nacht stond hij hen te beschuldigen in de
aanwezigheid van God; maar vanwege het bloed van het Lam en vanwege de waarheid waarvan ze
getuigen waren, overwonnen ze hem, verkochten hun huid duur tot de dood hen nam. Verheerlijk het,
de Hemel, en allen die in de Hemel dwalen.”
Het feit dat het Koninkrijk van Satan in deze wereld omgeven is door duister (geheimhouding) zoals
het Luciferiaanse Koninkrijk in de hemelse wereld; en het volgende feit dat de Hoge Priesters van het
Luciferiaanse Geloof, en de leden van de Synagogue of Satan hun identiteit en hun ware doel voor de
massa verbergen; en het volgende feit dat zij Satan aanbidden en hun duivelgeïnspireerde ceremonies
houden in geheime kamers in Loges van de Grand Orient en Councils of the New and Reformd
Palladian Rite, verminderd niet in het minst zijn macht en invloed over de zaken van deze wereld en
haar mensen.

In tegendeel, het feit dat diegene die de Luciferiaanse samenzwering AAN DE TOP leiden hun
identiteit geheim kunnen houden, en dat ook doen, en ook hun uiteindelijke doel om hetgeen wat over
is van het menselijk ras, lichaam, geest en ziel te ketenen, draagt bij aan het succes van hun kwade
plannen.
Naast het feit dat Christus de Synagogue of Satan onthulde en veroordeelde, is het bestaan en de kwade
invloed en doel in deze wereld nooit ontkend door theologen en leiders van geloven. Maar zodanig is
de macht van Satan dat hij heeft voorkomen dat een waar en realistisch beeld gemaakt is in de
menselijke geest. De gemiddelde persoon is geleerd om te denken aan de Duivel als het meest
verschrikkelijk denkbare wezen; ze zijn geleerd om te geloven dat de Hel een afgrond of put is die
gevuld is met vuur en zwavel waarin Lucifer, zijn gevallen engelen en verloren menselijke zielen voor
alle eeuwigheid sudderen zonder ooit te vergaan. Deze misleidende leer over de Hel, Lucifer en zijn
gevallen engelen, heeft ervoor gezorgd dat vele mensen God verlaten en juist belanden in de Hel
waarvan ze geloofden dat het een mythe was.
Zonder het feit tegen te spreken dat de Vaders van de vroege Christenlijke Kerk zich volledig
realiseerden dat er een vijandigheid was tussen Christus en Satan, en wisten dat Satanisme in het
duister zou blijven werken met leugens en bedrog om de mensen weg te leiden van God zodat hun
zielen vervloekt zouden worden, leken zij niet in staat te zijn om de WAARHEID over dit zeer
belangrijke onderwerp over te brengen aan de massa. Zij vertelden over de “Grootheid en Perfectie”
van God en de “Goedheid en de Zachtmoedigheid” van Jezus Christus. Zij vertelden over de slechtheid
van Satan en de Duivel, maar maakte zich niet druk om uit te leggen hoe de kwade krachten op deze
aarde geopereerd hebben sinds de val van onze eerste ouders. Hierdoor kwam het dat Satanisme,
verborgen op een duizend manieren, en opererend onder honderden verschillende namen, sterker en
sterker groeide zonder dat het gewone publiek wist wat er werkelijk achter de schermen was die al het
kwaad aanrichtte die zij moesten ondergaan.
Ondanks dat we deze zaak niet verder willen uitwerken zijn er bewijzen die erop duiden dat met de
dood en opstanding van Jezus Christus, Satan in de Hel geworpen was en daar gehouden werd, wat
betreft de Prins van deze Wereld, voor een duizend jaar. We geloven, volgens het Geloof van de
Apostelen, dat Christus in de Hel neerdaalde gelijk na zijn dood van zijn sterfelijke lichaam. Kan het
niet geweest zijn om toe te zien dat Satan moest zorgen voor de vrijlating van de zielen van de
rechtvaardigen die in dat deel van de Hel gevangen waren dat vergetelheid (limbo) wordt genoemd
totdat Christus hen verlost had?
Daarbij lijkt het dat de Luciferiaanse samenzwering een slechte leiding op deze aarde heeft gehad van
af de tijd dat Christus ons verlaten had tot ongeveer 1000 AD. Het Christendom was tot bloei gekomen.
Het maakte vooruitgang, de kerk en staat probeerden met elkaar overweg te kunnen. De Kerk
adviseerde heersers over Gods plan voor de heerschappij over het universum en de heersers leken ook
dat plan in de praktijk te brengen. Heidens geloof onderging een natuurlijke dood onder het schijnsel
van Licht van het Heilige Schrift. Maar toen de duizend jaar eindigde brak Satanisme weer los in al zijn
duivelse kracht en razenij, en Satan werd weer Prins van deze Wereld. Hij en zijn agentschap lieten
door “goede” mensen hun paden naar de hel vrijmaken doordat hun goede intenties niet in de praktijk
werden uitgevoerd. Zij splitsten de Christenlijke religie op in duizend fragmenten. Zij zorgde ervoor
dat Kerk en staat met elkaar vochten. Zij zorgden ervoor dat de mensen onderling verdeeld werden en
met elkaar vochten, totdat zowel de leiders van Kerk als staat op over één zaak overeenstemden:
Satanisme was de wortel van ALLE KWAAD die toegebracht werd op de wereld en haar bewoners.
Het Satanisme was zo overduidelijk de oorzaak van alle kwaad dat in de 13e eeuw de Paus de
Inquisitie introduceerde met de hoop dat de inquisiteurs het kwaad konden uitroeien. Wat zullen de
Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof hebben gelachen met een demonisch plezier! Zij leunden
achterover en zagen de Prinsen van de Christenlijke Kerk en de Koningen van Christenlijke landen
menselijk wezens kwellen met dezelfde martelingen van de vervloekten en deze duivelse taak
uitvoerden in de zoete en heilige naam van Jezus Christus. Het enige wat de Inguisitie deed was het
martelen en doden van honderden mensen die, als ze niet God verlaten hadden voordat zij in de handen
van de inquisiteurs vielen, bijna zeker hun geloof in Hem zouden verliezen voordat de dood hun lijden
beëindigde, aangezien hun martelingen werden uitgevoerd in de naam van God.
Kan enig persoon met een gezond verstand geloven dat God gewenst heeft dat Zijn priesters zulke
wandaden pleegden zoals de Inquisitie?
De Inquisitie was demonisch geïnspireerd. Het diende het Luciferiaanse doel waardoor het Satanisten
in staat stelde om duizenden mensen van de Kerk van Christus weg te leiden. De Inquisitie stelde de
vijanden van Christus in staat om de Kerk van Christus overal te splijten; het stelde Satanisme in staat
om de verenigde macht van Kerk en staat te verdelen. Het was de bron van die dingen die leidde tot de
Reformatie en vanaf de Reformatie af het Satanisme in staat stelde om de Christenlijk religie op te
splitsen in meer dan 400 verschillende onderdelen. De Inquisitie stelde diegene in staat die de W.R.M

AAN DE TOP leidden om hun principe van “eerst verdelen dan heersen” volledig aan het werk te
zetten.
Wat voor een verschil zal het uitgemaakt hebben als, in plaats van het vervolgen van een paar duizend
mensen die beschuldigd werden van ketterij en/of tovernarij, de leiders van de Kerk en staat de
krachten hadden samengebundeld en de massa de WAARHEID hadden verteld over Satanisme, zijn
duivelse richting en doel. Als de massa hun verteld was door hun priesters en heersers dat het doel van
de Luciferiaanse samenzwering was om uiteindelijk het hele mensenlijke ras, lichaam en ziel te
ketenen, zodat zij hun onsterfelijke ziel konden ruïneren, was het Satanisme daar en destijds beëindigd.
Een volledig geïnformeerd publiek kon niet van één kwaad naar een ander geleid worden. Een volledig
geïnformeerd publiek kon niet in oorlogen en revoluties geleid zijn geworden.
Maar de macht en sluwheid van de Duivel is zo, dat diegene die hem dienden ervoor zorgden dat zowel
de leiders van de Kerk als staat diegene martelden en vermoordden die beschuldigd werden van
Satanisme in plaats van publiekelijk de details bekend te maken over de Luciferiaanse samenzwering
en daardoor de agenten van het kwaad hun gelegenheid te ontnemen om goedgelovige en onwetende
mensen te misleiden.
Ten tijde van de 16e eeuw had Satanisme zo’n enorme controle bereikt over het denken, en
handelingen van de wereldleiders dat tweeëndertig kerkelijke en twaalf civiele maatregelen werden
aangenomen tegen Satanisme tussen 1484 en 1682.
De macht van diegene die de Luciferiaanse samenzwering AAN DE TOP leiden, kan volledig naar
waarde ingeschat worden als erop gewezen wordt dat ondanks de kennis en waakzaamheid van de
leiders van het Christendom, zowel kerkelijk als vrijzinnig, de Synagogue of Satan in staat was om
inquisitie te beperken tot individuen die werden beschuldigd van hekserij en tovenarij. Tussen 1532 en
1682 werden derhalve 400 individuen beschuldigd van het praktiseren van Satanisme over de hele
Christenlijke wereld inclusief Nemesis- Californië USA. Velen die beschuldigd werden waren verraden
door vijanden. Zij wisten niets meer over Satanisme, wat AAN DE TOP gepraktiseerd en aangestuurd
wordt, dan hun rechters en beulen.
In 1776 was de Synagogue of Satan samengesteld uit mannen van groot intellect – mentale reuzen – die
vanwege het vergaren van rijkdom of prestaties op het gebied van bankwezen, wetenschap, literatuur,
de kunst en industrie letterlijk “ZO TROTS ALS LUCIFER” werden, die zij in het geheim als God
aanbaden. Deze duivelse tycoons controlleerde Satanisme AAN DE TOP. Zij tekende uit hoe zij het
best de massa konden gebruiken om de ultieme wereldoverheersing in handen te krijgen, of de handen
van hun Luciferiaanse opvolgers. Terwijl individuele Satanisten inclusief heksen en tovenaars bezig
waren om zwakzinnige, ruggegraatloze slachtoffers naar de Hel te slepen, waren de echte leiders van
Satanisme plannen aan het maken om de controle te krijgen over de lichamen en geesten van de
mensenmassa zodat zij hen de Godgegeven gaven konden ontnemen van intellect en Vrije Wil.
Diegene die de samenzwering leidden zetten figuurlijk lokeenden uit voor het gerecht zodat zij een
enkeling achtervolgden zodat de echte massa vijanden over het hoofd gezien werd. De samenzweerders
offerde net zoveel Joden en niet-Joden op als nodig was om hun eigen identiteit veilig te stellen en hun
eigen diabolische doeleinden. De Machten van het Kwaad zorgden zelfs dat kerkelijke en civiele
autoriteiten betrokken werden in de veroordeling en vervolging van onschuldige kinderen. Deze
gevallen brachten zowel kerkelijke als civiele autoriteiten een slechte naam. Zij brachten de geheime
plannen van de samenzweerders verder om alle vormen van regering en religie te vernietigen.
De Macht van het Satanisme is zodanig dat het niet alleen over civiele regeringen reikt, maar, helaas,
ook in de religieuze regering. Het reikt over geheime genootschappen, industrie, bankwezen,
wetenschap, vaklieden, etc., etc. Terwijl ze zelf ontzichtbaar blijven, houden zij een controle dat
nauwelijks gevoeld wordt, maar absoluut domineert zoals Mazzini waarlijk zei.
Satanisme controleert ook alles wat kwaad is in deze wereld: alles dat het Duivelse negatieve doelen
dienen. Neem de drugshandel! Alleen de dealers, nooit diegene die de controle AAN DE TOP hebben
zijn veroordeelde Satanisten, en kunnen niet de illegale handel controlleren, en die controle gebruiken
om duizenden slachtoffers te ketenen, en andere duizenden invloedrijke personen chanteren, als de
handel op de eerste plaats niet illegaal was gemaakt.
Wat we proberen te zeggen is dit: als de wetgeving, zogenaamd aangenomen om de mensheid te
beschermen tegen de macht van het kwaad, nooit was aangenomen, zouden een paar individuen, die de
zelfcontrole niet hebben, lijden door hun buitensporigheid.
Maar als eenmaal wetgeving de verkoop of het bezit van een handelswaar een misdaad maakt, kan de
Synagogue of Satan een syndicaat vormen die opereren om de pogingen van rechtspraak te verslaan, en
tegelijkertijd miljoenen winst maken voor henzelf. Zo breiden ze hun machten uit van individuen naar
organisaties en regeringen. Ik realiseer mij dat sommige lezers zullen denken dat dit een verschikkelijk
ding is om te zeggen, maar verbodswetgeving is tegen Gods plan.

Alles wat Hij gecreëerd heeft kan voor ons eigen voordeel gebruikt worden. Als we misbruiken wat Hij
gegeven heeft, betalen we de prijs. Het is een feit dat niemand ooit veroordeeld is of zal worden tot de
hemel. Wetgeving heeft nog nooit een Satanist uit de hel gehouden.
Het (alchohol-) verbod heeft de Synagogue of Satan in staat gesteld om een regering binnen een
regering te plaatsen. De Synagogue of Satan vestigde een Koninkrijk in de onderwereld. Het stelde
diegene die de W.R.M AAN DE TOP leiden in staat om miljarden dollars te verdienen terwijl zij hun
controle op de samenleving als de onderwerelden van alle grote steden uitbreidden. Tegenwoordig,
precies zoals de Protocollen zeiden dat zou gebeuren, zijn de Prinsen van de onderwereld de heren van
de samenleving. Voormalige bendeleiders bezitten nu fabelachtige landhuizen en gelegaliseerde
gokpaleizen in de vrijplaatsen waar de S.O.S. zich voorneemt onder te duiken in geval van oorlog en/of
revolutie. Zij maken de dienst uit in de zogenaamde samenleving. De ware procedure zou voor de ware
autoriteit moeten zijn om die individuen te arresteren en vast te houden, en ze proberen te genezen, die
zondigen tegen God als hun handelingen gevaarlijk of schadelijk blijken te zijn voor de samenleving.
Als God Adam en Eva niet had verboden om het fruit van de Boom des Levens te eten zouden ze niet
gezondigd kunnen hebben. Maar God maakte het mogelijk dat Adam en Eva zondigden zodat zij hun
oprechtheid konden bewijzen dat zij Hem wensten lief te hebben en Hem voor alle eeuwigheid te
dienen. Dood, als straf, pastte bij hun misdaad. Satan gebruikte Eva om te zondigen omdat zij hem
geloofde toen hij beloofde haar in te wijden in de geheimen van voortplanting en haar gelijk in macht
te maken aan haar, en zijn, schepper. Eva leerde zich voort te planten, maar God bewees dat Hij alleen
wezens kon creëren die eeuwig konden leven. Dat is waarom wij, kinderen van Adam en Eva moeten
sterven. Dat is waarom wij opnieuw met de Geest geboren moeten worden voordat we met God
verenigd kunnen worden.
Geheime genootschappen en ondergrondse bewegingen
Nesta Webster publiceerde een boek met de naam Geheime genootschappen en ondergrondse
bewegingen om te onthullen hoe zij werden gebruikt om de W.R.M. vooruit te helpen. Echter zij zei
niet ronduit “De Geheime Macht” die alle geheime genootschappen en ondergrondse bewegingen AAN
DE TOP controlleert de Synagogue of Satan is. Zij draagt haar onderwerp niet verder dan zijn
materialistische en wereldlijke kenmerken.
Zij liet wel veel licht schijnen op het geheime leven van Adam Weishaupt. Zij schrijft hem wel toe de
schrijver te zijn van De Originele Schriften van de Order en Sekte van de Illuminati en stichter van de
Illuminati. Met deze verklaringen kan ik het niet eens zijn.
Mijn studies en onderzoek stellen mij tevreden dat Weishaupt alleen de Protocollen van de
Luciferiaanse samenzwering herschreef en moderniseerde zodat de Synagogue of Satan in staat was om
volledig gebruik te maken van de vooruitgang die geboekt was in de toegepaste wetenschap, en de snel
veranderende sociale, politieke, economische en religieuze omstandigheden. Hij was niet de stichter
van Illuminisme!
De Illuminati betekent simpelweg “Houders van het Licht” , zoals het woord “Protocollen” alleen
“Origineel geschreven schets van een plan die bedoelt is om een duidelijk beschreven doel te bereiken”
betekent. De Illuminati heeft bestaan sinds Cain God verliet. De Protocollen werden geschreven zodra
de mens de kunst meester was om zijn gedachten te uiten en zijn toekomstige plannen vast te leggen
door ze op een materiaal te schrijven die kon worden bewaard. De Protocollen werden geschreven ver
voordat over Zion gehoord was.
Adam Weishaupt was op 28 jarige leeftijd een professor van Canon law aan de Universiteit van
Ingolstadt. Hij was een mentale gigant die groot respect genoot binnen de educationele cirkels. Omdat
hij Jesuit getraind was, claimen veel niet-Christenlijken dat de Jesuiten “De Geheime Macht” zijn die
het plan van de Paus van Rome om de ultieme werelddominatie te winnen, uitvoeren. Volgens deze
gedachtenlijn claimen de vijanden van de Rooms Katholieke Kerk dat het deze religieuze instituut is
die gelijk staat aan “Het mysterie, groot Babylonië, de moeder van hoeren en rampspoed of de aarde”.
(Rev. 17:5)
Mijn studies hebben mij ervan overtuigd dat Illuminisme, onder de naam “Perfectionisme” uitgeoefend
werd binnen de Orde van de Jesuiten lang voordat Weishaupt God verliet en een Luciferiaan werd.
Beide bewegingen, Illuminisme en Perfectionisme, werden opgestart om de mensen aan te moedigen
om perfectie te benaderen. Er is een oud gezegde “De weg naar de hel is geplaveid met goede intenties
van diegene die gefaald hebben ze in de praktijk uit te voeren”. De Orde van de Jezuiten was de
grootste onderwijzende orde in de 17e en 18e eeuw. De Synagogue of Satan, infiltreerde natuurlijk zijn
agentschap in de orde zoals zij elk niveau van de maatschappij infiltreerde. Hun agentschap verborg
zijn ware identiteit. Zij waren slim genoeg om niet openlijk kritisch te zijn op het curriculum van de
Jezuiten. Zij adviseerde simpelweg diegene die het curriculum opzetten om niet te veel te onderwijzen

over het bestaan van de Luciferiaanse samenzwering of de studenten te vertellen hoe en waarom het
geleid werd.
Zodat Katholieken niet vijandig worden over wat ik onthul over dit aspect van de samenzwering die we
“De samenzwering van de stilte” noemen, wil ik hen herinneren dat zelfs de Pauzen de snelle
ontwikkeling van Satanisme gewijd hebben aan de manier waarop Priesters tekort geschoten zijn om
hun parochianen over dit zeer belangrijke onderwerp te informeren.
De Bul “Summis Desiderantes” van Paus Innocent VIII uitgegeven op 6 december 1484, werd
langertijd beschouwd de pauzelijke oorlogsverklaring te zijn tegen hekserij, dat slechts een ander
woord is voor Satanisme. Waarom de gewijdde geestelijken van de Christenlijke Religies niet “een
schep een schep” noemen wat betreft het Satanisme, en zijn uiteindelijke doel, is moeilijk te begrijpen.
Is het omdat zij ook AAN DE TOP gecontrolleerd worden door Satanisten die erop staan dat zij de
woorden “hekserij” en “Tovenaars” gebruiken? Maar wanneer we hetgeen de Paus zei grondig
bestuderen, vinden we dat hij niets nieuws toevoegde aan het onderwerp Satanisme. Hij nam zeker
geen dogmatisch besluit. Ik word in deze mening gesteund door Emile Brouette in zijn “Zestiende
Eeuw en Satanisme” en een dozijn andere Katholieke priesters en auteurs. De pauzelijke Bul herinnert
er ten eerste aan dat de zorg voor de ziel de onophoudelijke zorg voor pastoors is. De Paus uitte zijn
verdriet dat tekortkoming van de pastors ervoor zorgde dat vele van de gelovigen in de dioceses van de
Rijn van hun geloof afvielen en Satanisme accepteerden, inclusief vleselijke relaties met duivels. Het
tweede deel behandeld hekserij in detail; het derde deel geeft de inquisiteurs, Sprenger en Institoris,
toestemming om overtreders te vervolgen met “de meedogenloosheid van kerkelijke rechtvaardigheid”.
Dit document was ruim onvoldoende voor de Decreten van Paus Johannes XXII.
Omdat Weishaupt zo een belangrijke rol speelde bij het moderniseren van de Luciferiaanse
samenzwering, is het te adviseren dat de lezer nieuwe feiten gegeven worden om hem in staat te stellen
hoe en waarom het komt dat een brilliante jonge scholier God kan verlaten en letterlijk zijn ziel aan de
Duivel te verkopen.
Geboren in 1748 werd Adam Weishaupt in 1776 professor in de rechten aan de Universiteit van
Ingolstadt, Bavaria, Duitsland. Hij specialiseerde zich in Canon Law, de wet die ervoor bedoeld is om
Christendom op het rechte en smalle pad van de WAARHEID te houden.
Hij werd geidoliseerd door valse vrienden. Hij was geindoctrineerd door zogenaamde intellectuelen en
modernisten; hij werd onderwezen om “realistische liberale ideeën”te accepteren. Toen verscheen
Satan, in de vorm van zijn eigen schoonzuster, op het toneel. Of hij verleidde haar, of zij verleidde
hem. Deze seksuele perversie werd zijn ondergang. Brieven, tussen zijn correspondentie, bewijzen dat
hij zo onthutst was toen hij uitvond dat zijn schoonzuster zwanger was dat hij wanhopig zijn
zogenaamde vrienden om hulp riep. Hij smeekte hen om hem te helpen een abortie te krijgen voordat
de geboorte van het kind hem zou overmeesteren met ongenoegen.
De brieven van Weishaupt bewijzen dat hij letterlijk zo trots als Lucifer was. Hij was niet berouwvol
om zijn zonde naar God, om verraad naar zijn broer en het breken van zijn eed van kuisheid. Oh nee!
Zijn brieven bewijzen dat zijn paniek veroorzaakt werd door zijn angst dat onthulling hem neer zou
halen van de leerstoel waarnaar hij was opgeheven op zo’n jonge leeftijd.
Weishaupt kwam erachter dat hij veel “vrienden” had. Maar diegene die zijn wanhopige hulproep
beantwoordden lieten hem het volle pond betalen. Onder het mom van vriendschap introduceerde ze
hem bij een medisch specialist; zij voorzagen hem van al het geld dat hij nodig had; Duivelse wegen
ten voeten uit… eerst seksuele verdorvenheid en dan goud! Hij werd daarna gebracht onder de invloed
van het nieuw gevormde Huis van Rothschild. Hij werd aangenomen om de eeuwenoude Luciferiaanse
“Protocollen” te herschrijven en moderniseren. Zijn trots werd verder opgeblazen toen hij werd
gevraagd, of werd het voorgesteld, om de Illuminatie te organiseren om de herschreven versie van de
voortdurende Luciferiaanse samenzwering ten uitvoer te brengen. Weishaupt schreef veel boeken en
pamfletten die handelen over de Illuminati en de Nieuwe Wereldorde, dat de misleidende naam was die
modernisten gaven aan “Totalitarianisme”, wat niet meer dan een andere naam is voor Luciferianisme.
In zijn “Code van Illuminisme” geeft hij gedetaileerde instructies die recruiters moeten volgen om
academici en rijke en invloedrijke mensen binnen de Illuminati te brengen. Mensen vragen zich vaak af
WAAROM advocaten het veld van de politiek domineren. Dat zullen we uitleggen. Weishaupt vertelde
zijn recruiters dat het succes van de beweging (samenzwering) afhing van hun kunde om de
“verovering” voor elkaar te krijgen van professionele mensen, voornamelijk advocaten, die de gave van
het spreken hebben en sluw en actief zijn. Om zijn eigen woorden te citeren die Weishaupt sprak aan
die hij instrueerde: “Deze mensen (advocaten) zijn ware demonen die moeilijk te controlleren zijn;
maar hun verovering is altijd goed als dat voor elkaar gekregen wordt.”
Hij beveelde op de lijst voor verovering aan, de leraren, professoren aan de universiteit en de
meerderen van seminaries indien mogelijk”. Verklaard dit niet de controle die de machten van het
kwaad nu hebben over onze onderwijsinstituties, inclusief seminaries? Als studenten die studeren voor

het Ambt van de Christenlijke Geloof de WAARHEID onthouden kan worden, en gewijdde
geestelijken, die de WAARHEID leren door hun meerderen gedwongen worden te zwijgen, dan heeft
de Duivel enorme vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van de Luciferiaanse samenzwering naar
hun uiteindelijke doel.
Om te bewijzen dat leugens en bedrog het handelsmerk zijn van het agentschap van de Illuminati,
vertelde Weishaupt zijn recruiters: “Als er een man tussenzit met een, zelf verkregen, grote reputatie,
zorg ervoor dat er geloofd wordt dat hij één van ons is”.
Dit advies was gevolgd wat betreft Generaal George Washington. Er werd van hem gezegd dat hij een
Vrijmetselaar was van de Hoogste Graad door de Illuminaten nadat Illuminisme in Amerika werd
geïntroduceerd. Van deze bewering is bewezen het een misleidende leugen is. Illuminaten hebben
beweerd, maar nooit bewezen, dat zelfs de Pauzen geïnitieerd zijn in hun Orde. Het is spijtig, maar er
moet toegeven worden dat er veel bewijzen zijn die er op wijzen dat een aantal priesters en geestelijken
van Christenlijke fracties nu worden geïnitieerd in de Illuminati, de Loges van de Grand Orient
Masonary of de New and Reformed Palladian Rite van Pike. In een brief die ik op 11 november 1958
ontving, van een lid van de Rooms Katholieke hierarchy geeft hij eerlijk toe dat hij zaken waarneemt
bij zijn collega’s die erop wijzen dat deze verklaring juist is.
Weishaupt schreeft ook “De Oorzaak”. Hij benadrukt de belangrijkheid van het veroveren van
ambtenaren zodat zij gebruikt kunnen worden om de ambtenarij te monopoliseren en daarmee
centralisatie van regeringen teweeg te brengen. Is dit niet wat er gebeurt in wat overgebleven is van de
zogenaamde huidige Vrije Staten?
Zelfs koningen en prinsessen worden door Weishaupt overwogen als doelen van voorkeur. Toen
Mazzini de leiding overnam van het programma van Weishaupt voor oorlog en revolutie in 1834, onder
de vermomming van “Directeur van Politieke Actie” herhaalde hij wat Weishaupt had gezegd op dit
vlak en we citeren: “de assistentie van de invloedrijken is een essentiele noodzakelijkheid om
hervorming in een feudaal land te brengen”. In de termen van de W.R.M. leiders betekent dit woord
“hervorming” “onderwerping”. Nu vinden we Prins Bernard van Nederland en Prins Philip van
Engeland actief in de Bilderbergers en andere internationale groeperingen.
Nu wordt de herziene en gemoderniseerde versie van de Luciferiaanse samenzwering vooruitgeholpen
door de intellectuelen waaruit de controllerende invloed bestaat van de Bilderberggroep, de World
Federalist Movement, en de Council of Foreign Relations die zich in het Henry Pratt gebouw New
York bevindt. Deze lobbygroepen dwingen de overgebleven nationale regeringen en hun
vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties om het idee van “een Wereldregering” te bevorderen,
waarvan de macht de Luciferianen, niet de Communisten, noch de Politieke Zionisten, zich willen
toeëigenen.
Zodat goede Christenlijke mensen beter in staat zijn te oordelen wie van hun spirituele adviseurs echte
Soldaten van Jezus Christus zijn en wie de wolven in schaapskleren zijn, zullen we bewijzen dat de
infiltratie van Satanisme in de rangen van ALLE religies en religieuze ordes niet ongewoon is of
modern.
In 1500 schreef Paus Alexander I aan de Prior van Klosterneuburg en aan Institoris om informatie wat
betreft de progressie van tovenarij (Satanisme) in Bohemië en Moravië. Deze brief is belangrijk omdat
Duitsland en Bohemië al lang hoofdkwartieren zijn geweest van Satanisme en dat zijn gebleven tot na
de dood van Weishaupt in 1830.
Satanisme herleefde onder de invloed van de leer van Nietzche. De Councils of Cologne 1536 en 1550
(vert. Keulen) onthullen dat leden van de geestelijkheid hun geloof in God verlieten en Satanisme
onderwezen en praktiseerden. Diegene die deel maakte van het lidmaatschap van deze counsils
beveelden dat dergelijke geestelijken geëxcommuniceerd moesten worden.
In 1583 excommuniceerde de Council of Rheims tovenaars: “die een pact met de duivel gesloten
hadden; met perverse seksuele relaties; die duivelse zaken praktiseerden, en voordeden te genezen door
de krachten van Satan.”
Van 1580 tot 1620 discuseerden de disciplinaire en dogmatische bijeenkomsten van het Protestante
Geloof de vraag van Tovenarij en Satanisme, zoals beiden door individuen gepraktiseerd werden of in
het algemeen.
Maar om terug te komen op Weishaupt en zijn boeken en om te bewijzen dat hij het Christendom
verlaten had en Satanisme omhelste toen hij de “Protocollen” herzag. Hij eindigde zijn taak in 1776.
Hij kondigde dit bij de Illuminati aan op 1 mei. Dit is de ware reden waarom de eerste mei van elk jaar
sindsdien gevierd wordt door revolutionaire organisaties en alle arbeidersorganisaties, zonder dat de
overgrote meerderheid zelfs de waarheid vermoed. Dit is waarom 1 mei 1776 op het Amerikaanse
ééndollar biljet onder de grote pyramide gedrukt wordt. Op de top van de pyramide is het alziend
oog van de Illuminati.

Weishaupt vestigde de Loges van de Grand Orient in de hoofdsteden van Europa om de
hoofdkwartieren te zijn van de Illuminati die hij reorganiseerde om de herziene en gemoderniseerde
versie van de Luciferiaanse samenzwering uit te voeren. Het aantal leden van de Illuminati was eerst
beperkt tot ongeveer 2000. Zij waren mannen die, aangezien zij exceptionele mentale capaciteiten
hadden, tot de top van hun specifieke veld van menselijk ondernemen waren doorgedrongen. Zij waren
financiers, zoals de Rothschilds en de bij hun aangesloten internationale financiers; zij waren
wetenschappers, zoals Scheel; en educationalisten en encyclopedisten zoals Voltair. Diegene waaruit
de Synagogue of Satan uit bestaan gebruiken allemaal schuilnamen (eng. Nickname) om hun identiteit
te verbergen. De term “nick-name” werd voor het eerst gebruikt om een man aan te duiden die een
andere naam nam, overnam of was gegeven om het feit te verbergen dat hij een aanbidder van de
Duivel was, waaraan vaak naar gereferreerd werd als “Old Nick”.
We willen dit punt niet verder uitwerken. Het is voldoende om te zeggen dat de mannen die ingewijden
worden van Satanisme leden waren van de Illuminati, die door hun levensloop, woorden en daden,
bewezen dat zij God verlaten hadden. Sommigen waren toegewijdde atheïsten. Maar de meerderheid
accepteerde willens en wetens “Totalitarianisme” ( de Luciferiaanse ideologie) zoals aan hun was
gepresenteerd door Weishaupt, als hun geloof. Alleen een dwaas kan een overtuigd atheïst zijn. Alleen
een dwaas kan geloven dat het Universum, en alles wat dat inhoud, zo maar ontstaan is. Zelfs
evolutionisten met hersens geven toe dat evolutie een onderdeel van Gods plan van creatie kan zijn,
waarin wezens zich kunnen ontwikkelen naar een hoger plan of aftakelen naar een lager plan.
De Illuminati hebben één ding gemeen; zij zijn het eens dat diegene die hun hersens gebruiken om
succes te krijgen in deze wereld het “RECHT” hebben om anderen te overheersen met minder hersens
op de grond van dat het Goyim (de massa of het gewone volk) nu eenmaal niet weet wat goed (het
beste) voor hen is. Zoals Voltaire zo duidelijk in een brief, die hij schreef aan een mede-Illuminist,
verklaarde, dat om de massa uit hun huidige verdrukking te leiden naar een nieuwe onderwerping,
moeten diegene die de samenzwering leidden opdragen te liegen, “niet timide, of voor een korte
periode, maar zoals de duivel hemzelf, doortastend en altijd”. Er staat ook vast dat Voltaire die
Illuministen, met wie hij werd geassocieerd, adviseerde dat zij hoogklinkende zinnen moesten
gebruiken al ze het Goyim aanspraken, en hun overdadige beloften moeten maken. Hij voegde toe, “het
tegenovergestelde wat er gezegd of beloofd is kan later gedaan worden… dat heeft geen gevolgen”.
Het Goyim werd aangemoedigd om de gevestigde regering en geloven te vernietigen om democratiën
op te richten. Democratiën werden gedefinieerd (misleidend) een regering en geloof te zijn van het
volk, door het volk en voor het volk.
Zo begrijpt de meerderheid het woord democratie zelfs vandaag nog. Feitelijk betekent het woord
“democratie” demonische of massa- overheersing. Diegene die de Luciferiaanse samenzwering AAN
DE TOP leiden gebruiken de “massa” om het hun regeringen en geloven te bevechten en te vernietigen,
waarna ze de massa onderwerpen.
Zover het de Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof betreft, maakt het niet uit of Amerikanen of
Engelsen de regeringen van andere landen vernietigen zolang als de burgers van andere landen
uiteindelijk de regeringen van Engeland en de VS vernietigen door oorlogen en revoluties
Volgens het Luciferiaanse principe worden oorlogen altijd gevolgd door revoluties. Dat is waarom
Comministische leiders de Luciferiaanse slogan aangenomen hebben; “Revolutie om alle oorlogen te
beëindigen”. Het Luciferiaanse beleid is: Oorlogen om regeringen te verzwakken; revoluties om hun
vernietiging te volbrengen. Na elke revolutie vertellen revolutionaire leiders hun volgelingen dat het
noodzakelijk is om een “Proletarische dictatuur” te vestigen om de wetten en orde te herstellen. Daarna
komt op een gegeven moment de Socialistische Republiek. Dat is nog een ander leugen. De
zogenaamde proletarische dictatuur wordt ALTIJD veranderd in een absolute dictatuur. Toen Lenin
gevraagd werd “Hoe lang duurt het voordat jouw absolute dictatuur de weg vrij maakt voor een Sovjet
(werkers) regering?” antwoordde hij, “Dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden, Wie kan het
zeggen hoe lang het duurt voordat de werkers, ‘Goyim’, genoeg geleerd hebben om zichzelf efficient te
regeren? Helaas weet de ‘Massa’ niet wat het beste voor zichzelf is”. “Massa” is het Communistische
jargon; “Goyim” is Luciferiaans. Er is in feite geen verschil. Alle mindere wezens worden beschouwd
als “Menselijk Vee”.
Om ervoor te zorgen dat de Illuminati de controle krijgen over het Goyim en om hun oorlogen en
revoluties te kan laten vechten om de geheime plannen van diegene die de Luciferiaanse samenzwering
AAN DE TOP leiden, te bevorderen, was Karl Marx opgedragen om de boeken Das Kapital en
Communist Manifesto te schrijven. Hij was een atheïst. Weishaupt en Pike en ander Luciferianen
preekten over de gelijkheid van de mensen, vrijheid en broederschap, etc. met de tongen in hun wangen
(=spottend) . Pike moest zijn steun voor atheïstische Communisten uitleggen aan zijn compagnons door

hun te vertellen dat Communisme zoals Nazisme alleen maar een voorbijgaande fase was van de
algemene beweging naar wereldmacht.
Satanisme werd aangemoedigd in de lagere graden van de Grant Orient Loges die opgericht waren door
Weishaupt, zoals bij de lagere graden van de New and Reformed Palladian Rite zoals georganiseerd
door Albert Pike bijna een honderd jaar later, toen hij de leiding van de Luciferiaanse samenzwering
overnam. Satanisme was, en wordt nog steeds, gevierd tijdens de Zwarte Mis. Hiernaar wordt vaak
verwezen als “De Heksen Zondag”. De Zwarte Mis herinnert aan de initiatie door Sataris van Eva in
de plezieren van seksuele gemeenschap en de geheimen van voortplanting. Ingewijden worden eraan
herinnert dat Satan zodoende de grootst mogelijke gunst aan het menselijke ras overbracht.
Tijdens de Zwarte Mis vertegenwoordigt de vierder Satan en een jonge priesteres vertegenwoordigt
Eva. De verleiding en het bezitten van Eva wordt voor de ogen van aanbidders uitgebeeld. Het tweede
deel van de Zwarte Mis verhaald het verslaan van Christus door Satan. Ingewijden worden geleerd dat
Satan de oudste zoon van God (Adonay) is en de broer van St.Michael. Het Luciferiaanse dogma leert
dat St.Michael, de aartsengel, één en dezelfde hemelse wezen is als Jezus Christus en verklaart dat God
(Adonay) St.Michael naar de aarde heeft gestuurd in de vorm van Jezus Christus zodat de
Luciferiaanse samenzwering gestopt kon worden op aarde zoals in de hemel gedaan was. We hebben
het bewijs in vorige hoofdstukken geleverd hoe verkeerd en misleidend deze leer in werkelijkheid zijn.
De Luciferiaanse doctrine geeft niet toe dat St.Michael Lucifer in de hemel versloeg. Het beweert dat
Lucifer zijn onafhankelijkheid van God won en nu over zijn eigen deel van het universum heerst. Pike
zei dat “Lucifer” de gelijke is van God(Adonay). We zullen dit elders uitgebreider behandelen. De
Zwarte Mis beeld uit hoe Satan voorstellen aan Christus deed en probeerde bevriend te worden met
hem door hem zelfs de heerschappij over deze wereld te geven als hij zich aansloot bij de Luciferiaanse
zaak. Het laat zien hoe de weigering van Christus het noodzakelijk maakt om hem te vernietigen.
Tijdens elke Adonaicide Mis wordt een slachtoffer geofferd. Het slachtoffer kan een mens, gevogelte
of dier zijn afhankelijk van de omstandigheden en risico die het met zich meebrengt. Onderzoek bracht
gedocumenteerde bewijzen naar boven die erop wijzen dat in de middeleeuwen honderden jongeren die
in Centraal Europa verdwenen gebruikt waren als rituele slachtoffers tijdens het vieren van Zwarte
Missen. Het Rozenkruisisme is nauw verbonden met deze rituele moorden van jongens en meisjes.
Maar Rozenkruisisme en Illuminisme worden nu aan het algemene publiek geïntroduceerd als
bewegingen die gebaseerd zijn op de hoogste idealen.
Veel recenter hebben Britse, Franse, Duitse en zelfs Amerikaanse politieke autoriteiten vergelijkbare
misdaden onderzocht waarbij de lichamen duidelijk zijn gekenmerkt met symbolische figuren die
gebruikt worden in rituele of satanische rites.
Het derde deel van de Mis bestaat uit de ontheiliging van een relikwie dat door een priester of de
Rooms Katholieke Kerk is gezegend. Als een gewijdde priesters ingehuurd kan worden of gechanteerd
om een relikwie te zegenen, wordt hij goed betaald voor zijn diensten. In 1513 droeg Paus Julius de
inquisiteur van Cremona op om die priesters te vervolgen die de Eucharistie misbruikten met het
beoefenen van hekserij (Satanisme) en die de Duivel aanbaden. 17
In meer recente jaren zijn in Rooms Katholieke kerken ingebroken om heilige relikwieën te stelen voor
dit diabolische doeleinde. Een Satanist in Amerika dwong zijn vrouw om een de Communie in
Katholieke kerken bij te wonen en de hostie te bewaren die ze ontving te bewaren die hij dan kon
gebruiken. Zij vertelde dit in vertrouwen aan een vriend van mij voordat zij stierf.
Na een Zwarte Mis leven de aanbidders, zowel mannen en vrouwen, zich uit in een orgie. De vrouwen
die deel nemen in deze origiën zijn leden van wat “Loges van Adoptie” genoemt worden. Zij worden
gebruikt als algemeen bezit door de leden van de mannelijke organisatie.
Er zijn verschillende soorten Zwarte Missen zoals er Hoge en Lage missen zijn in vieringen van de
Rooms Katholieke Kerk en de Kerk van Engeland. Satanisme behelst ook een grote variëteit aan
sexuele origiën georganiseerd om invloedrijke personen, waar zij de controle over willen krijgen, in
een compromiterende situatie zetten.
Een man vertelde me dat hetgeen er plaats vindt tijdens deze orgiën hem aan het kotsen maakte.
Satanisme is geïntroduceerd bij mannenfeesten in de vorm wat bekend staat als “een Circus”. Deze
circussen zijn zeer gebruikelijk in grote steden. Zij nemen een aantal mensen aan, variërend van één
man en één vrouw tot zo’n twintigtal mannen en vrouwen die elke vorm van seksuele lusten en
perversie tonen. Satanisme wordt bedriegelijk verspreidt door de verkoop van films die elke vorm van
seksuele wandaden tonen die mogelijk zijn door duivels in menselijke vorm. Satanisme wordt in onze
scholen, hoge scholen en leerinstituten geïntroduceerd door de zogenaamde modernisten die zich
voordoen als psychiatrisch specialisten en Freudiaanse theoriën onderwijzen aan hun studenten onder
de vermomming van modernisme. Onder deze kop wordt aan medische studenten en verpleegkunde
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studenten geloofwaardig gemaakt dat masturbatie en homoseksualiteit normale praktijken zijn in de
ontwikkeling van een menselijk lichaam en goed zijn voor het individu. 18
Satanisme wordt tegenwoordig vooruitgeholpen door een jaarlijkse multi-miljoenen omzet van
pornografische literatuur en obscene films. De verkoop van deze geestdodende vuiligheid neemt elke
jaar toe.
Satanisme wordt gepromoot op feesten die gegeven worden aan afgevaardigden die conventies in grote
steden bijwonen en in sommige privéhuizen, waar Bacchanalia nu wordt beoefend zoals in de tijden
van het heidense Rome.
Maar leden van het publiek die verleid worden om de seksuele uitspattingen van Satanisme bij te
wonen, worden niet toegestaan om te weten dat , AAN DETOP, de vele facetten van deze abominabele
sector van de samenzwering de Synagogue of Satan de leiding heeft.
Het is hun niet toegestaan om zelfs te vermoeden dat de Synagogue of Satan zelf AAN DE TOP
gecontroleerd wordt door de Hoge Priestes van het Luciferiaanse Geloof. Op het eerste oog krijgen
diegene die tot Satanisme bekeren hun beoogde slachtoffers om seksuele voordrachten te bekijken uit
nieuwsgierigheid. Dan laten ze hen Satanisme uitvoeren door hen ervan te overtuigen dat er niets met
de natuur mis is. Dus hun slachtoffers zondigen omdat zij willen zondigen. De loop langs deze lijnen
maakt de slachtoffers eerst murm en vermoord later het geweten. Als het slachtoffer kundig vastgelegd
is wordt hij gebruikt voor de diabolische doeleinden van Satanisme.
Het effect van Satanisme bij zogenaamde feesten wordt overal gezien en gehoord. Schunnige verhalen
worden nu verteld aan en door leden van beiden seksen bij elke gelegenheid. Taalgebruik die de naam
van Jezus Christus verbinden met de onprintbare vierletter woorden in algemeen gebruik.
Jeugdmisdaden wordt aangemoedigd door Satanisten en Satanisme. Satan maakt het de mannen en
vrouwen die hem goed dienen niet lastig. Meestal beloont hij internationalistische totalitarianen met
rijkdom en macht, genoeg om hun egoïstische materialistische ambities te bevredigen. Het punt om te
onthouden is dit.
ELKE vorm van internationalisme, ELK totalitair idee, ELKE zwendel, ELKE negatieve organisatie en
bewegingen, dienen om de geheim plannen van diegene die de Luciferiaanse samenzwering AAN DE
HOOGSTE TOP leiden, vooruit te helpen.
Vele grote mannen, inclusief Zijne Eminentie Kardinaal Caro Y Rodreguez van Chili, bij het
blootleggen van Satanisme, zoals beoefend door de Loges van de Grand Orient en Councils of the New
and Reformed Palladian Rite, verwijzen naar deze twee geheime genootschappen als “Metselarij” en
zelfs “Vrijmetselarij”. Dit veroorzaakt onwetende mensen om te geloven dat vele Metselaars van de
Schotse Rite (ook bekent als “Blauwe” of “Continentale Vrijmetselarij”) ook Satanisten zijn. Dit is niet
waar en zeer misleidend!
Zelfs leden van de laagste graden van de Grand Orient en New Palladian Rite doen aan Satanisme.
Zelfs die leden die geselecteerd zijn om in Satanisme geïnitieerd te worden als ingewijdenen worden
niet het HELE geheim verteld, dwz dat Satanisme AAN DE TOP gecontrolleerd wordt door de Hoge
Priesters van het Luciferiaanse Geloof. Alleen diegene die geïnitieerd worden in de hoogste graad
wordt “HET WARE LICHT” getoond ”van de PURE DOCTRINE van Lucifer” en wordt van hen
verwacht hem te aanbidden als hun enige echte God. Alleen een paar enkele, zorgvuldig geselecteerde,
kandidaten wordt toegestaan om te weten dat het de Luciferiaanse totalitaire ideologie is die moet
worden opgelegd aan hetgeen overgebleven is van het menselijk ras nadat de laatste sociale rampspoed,
waarbij de door Communisme gecontrolleerde mensen betrokken zijn met de rest van de wereld, is
beëindigd.
Weishaupt en Pike waren beiden Hoge Graads Vrijmetselaars maar niet één Metselaar op de
tienduizend vermoedde zelfs dat zij ook Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof waren. Mazzini
leidde de W.R.M. van 1834 to 1871 voordat Pike hem op de hoogte stelde van het HELE geheim.
Niet één vrijmetselaar op een duizend vermoed zelfs dat Vrijmetselarij, samen met ALLE andere
geheime genootschappen, vernietigd moeten worden in het laatste stadium van de samenzwering,
samen met alle andere geloven, zodat het ware licht van de Pure doctrine van Lucifer gebruikt kan
worden om de menselijke geest te beïnvloeden.
Belen de Sarraga die leden van de Grand Orient in Iquique initieerde in Satanisme legde hen uit dat
Satan de “goede” God is, de Engel van het Licht die Eva het geheim uitlegde hoe ze menselijke wezens
kon maken gelijk aan God. Sarraga onderwees dat Satan Eva vleselijk bezitte, een kennis die zij
naderhand deelde met Adam en overdroeg aan het menselijk ras.
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Benoit verteld ons dat van de geïnitieerden in de 25e graad van de Ridders van de Brazen Serpent
wordt verwacht de slang (symbool van Satan) te aanbidden, die de vijand van God (Adonay) is en de
vriend van de mens, die met zijn overwinning ervoor zal zorgen dat de mens terugkeert naar Eden.
Benoit zegt ook dat in de 20e graad van dezelfde orde de geïnitieerde behoort te zeggen “In de heilige
naam van Lucifer laat het verborgene verdwijnen” ( tegenstelling van informeren en verduidelijking)
Benoit citeert een vlugschrift, die circuleerde onder Grand Orient Metselaars, dat zegt dat toen John
Ziska en John Huss tot Satanisme bekeerden in Bohemia, zij Satan voorstelden als een onschuldig
slachtoffer van een despote macht (God Adonay) die van hem (Satan) de geketende partner maakte van
alle verdrukten. Deze twee vervingen het eeuwen-oude gezegde “God zij met u” met de woorden:”
Kom Satan, verbannen door priesters, maar gezegend is (in) mijn hart”. (Benoit F.M.I p 460-62).
Dom Benoit zegt dat de New en Reformed Palladian Rite van Albert Pike, als een fundamentele
praktijk en doel, de adoratie van Lucifer heeft… het is vol van alle godslasteringen en schanddaden van
Zwarte Magie. Nadat het opgericht was in de Verenigde Staten is het Europa binnengedrongen, en elk
jaar maak het angstaanwekkende vooruitgang. Al zijn ceremonies zijn vol van lasteringen tegen God en
Onze Heer Jezus Christus (F.M.I p.449-454)
Domenico Margiotta schreef over het leven van Adriano Lemmi onder de titel: “Adriano Lemmi Chef
Supreme des Franc-Macons”. Lemmi was ook het hoofd van Italiaanse Grand Orient Metselaars.
Alleen maar een paar mensen lijken te weten dat hij een bevestigd Satanist was en door Pike
geselecteerd om de opperste directeur te worden van de W.R.M. na de dood van Mazzini. Lemmi
wordt aan het publiek voorgesteld, door de gecontrolleerde media, als een grootse Italiaanse patriot.
Maar als je in zijn private en geheime leven duikt vinden we hem als een idool met zwakheden hebben
zoals Pike en Mazzini, Lord Palmerston, Churchill, ED. Roosevelt en vele anderen.
Margiotta zei “Adriano Lemmi verborg niet zijn aanbidding van Satan. In Italië, wist iedereen dat hij
Satanist was. In de naam van Satan verzond hij zijn rondbrieven, al paste hij soms zijn mening aan als
de imperfecte initiaat, maar het is genoeg om de collectie van zijn dagboeken (reserveerd voor de
Grand Orient Metselaars) door te bladeren, om zijn gevoelens te weten wat betreft occultisme en
slechtheden van iemand die zichzelf overgeleverd had aan de Duivel. “Ja! Als een Satanist
organiseerde hij anti-kerkelijke bewegingen en schepte hieroverop sinds 1883!”
In zijn officiële spreekbuis “The Revista Della Massoneria Italiana’( vol.1 Van het Metselaars
Jaarboek van 1 maart 1883 tot 28 februari, 1184, p.306) maakt hij deze cynische declaratie: “De Paus
heeft gezegd, ‘Vecilla Regis Prodcunt Inferni’. Ja, inderdaad, de standaarden van de Koning van het
Inferno boeken vooruitgang, en er is geen enkel bewust mens die vrijheid liefheeft; er is niemand die
zal falen om onder die standaarden lid te worden”.
Dus hij, zoals alle andere revolutionaire leiders, gebruikt het woord vrijheid terwijl hij al die tijd eraan
werkt om de massa de “Nieuwe Orde” binnen te leiden, dat de beleefde, maar misleidende, naam is dat
aan het Luciferiaanse totalitaristische dictatuur is gegeven, waaronder zij het menselijke ras, lichaam,
geest en ziel willen ketenen.
Lemmi gaat verder door te zeggen: “Ja! Ja! De standaarden van de Koning van de Inferno marcheren
voorwaarts omdat Vrijmetselarij die door principe, institutie en instinct, altijd gestreden heeft en zal
strijden, zonder wapenstilstand of genade tegen alles dat de ontwikkeling van vrijheid, vrede en geluk
van de menseheid kan belemmeren, moet vandaag de dag met nog meer energie en openheid alle listen
van de kerkelijke reactie bestrijden. (Margiotta, Adriano Lemmi, p.168-169)
Hier zien we dat Lemmi het woord “Vrijmetselarij” toevoegd in plaats van Luciferianisme. Hij spreekt
wederom over vrijheid, terwijl hij en zijn soort absoluut despotisme willen gebruiken om hun wil op te
dringen aan het “Goyim” zoals Lenin deed in Rusland van 1917 tijdens het eerste grote experiment dat
gebruikt werd om de Luciferiaanse theoriën in de praktijk te testen.
Copin Albancelli, nog een autoriteit over hoe Satanisme in de moderne tijd gepraktiseerd wordt, zegt
dat hij definitief bewijs heeft gekregen dat bepaalde genootschappen, die beweren Metselaars te zijn,
Lucifer aanbidden: “Zij adoreren Lucifer als de ware God en zij zijn zo bezield met een
onverwoestbare haat tegen de God van de Christenen, die zij als indringer uitmaken, dat zij een
formule hebben die hun geestestoestand samenvat. Zij zeggen niet langer,”Tot de glorie van de Grote
Architect van het Universum”, maar “Glorie en liefde aan Lucifer! Haat! Haat! Haat! God zij
vervloekt! Vervloekt! Vervloekt!” Copin-Albancellit gaat verder door te zeggen “Er wordt beleden in
deze genootschappen dat alles wat de Christenlijk God verordent Lucifer onaangenaam vindt, en dat
alles dat hij verbiedt Lucifer prettig vindt en het daarom noodzakelijk is om alles te doen waar de
Christenlijke God tegen vecht en te beschermen tegen alles dat hij verordent alsof het vuur is. CopinAlbancelli zegt en ik citeer: “Ik herhaal, ik heb het bewijs van dit alles in mijn handen gehad. Ik heb
honderden documenten gelezen en bestudeerd die behoren aan één van deze genootschappen,
documenten waar ik geen toestemming voor heb om ze publiceren en die van leden kwamen, mannen
en vrouwen van de betreffende groepering. Ik heb weten te bewijzen dat dit Lucifer pleziert, ook dat

moord hier wordt toegepast (De Zwarte of Adonaicide Mis), altijd omdat het de Christenlijk God
ontrieft en Lucifer gerieft.” (Copin P.O. 291-292)
Margiotta haalt aan dat Pike Lemmi berispte vanwege zijn geklets over Satanisme en decreet dat de
God van Metselarij (the New and Reformed Palladian Rite) alleen de taboe naam van Lucifer gegeven
mag worden.
Op het Internationale Congres van Brussel in 1886 riep La Fargus uit: “Oorlog aan God! Haat naar
God! Hierin vindt men vooruitgang. Het is noodzakelijk om de Hemel te verwoesten alsof het papier
is.” (Het Wereldcongres in Brussel van 1958 was één van de meest Goddeloze tentoonstellingen ooit
opgevoerd. Men kon Satanisme overal vinden). Een Luciferiaanse ingewijde Broeder Lanesan
(Zonnewende Festival van de Clement Friendship Loge op 13 maart 1880) godlasterde met deze
woorden: “We moeten die onpopulaire Ene vernietigen. Maar die onpopulaire Ene is niet
geestelijkheid, die onpopulaire Ene is God”. (International Review of Secret Societies, #17,1924,
pp.309-310)
We hebben alleen een paar ongerelateerde auteurs geciteerd die in de tweede helft van de 19e eeuw
waarheden vonden die ik bevestigde na mijn eigen onderzoek in de eerste helft van de 20e eeuw.
Diegene die de Luciferiaanse samenzwering leiden kunnen deze informatie opgeborgen houden omdat
zij de pers controlleren en alle wegen van publieke informatie. Maar is het niet vreemd dat de
geestelijken van Christenlijke religie er niet op staan dat deze waarheden geopenbaard worden vanuit
hun spreekstoelen, die opgezet zijn in wat zij beweren Christenlijke kerken- de Huizen van God te zijn?
Om de laatste nagels in de kist te staan van diegene die proberen het algemene publiek wijs te maken
dat ALLE Vrijmetselaars gebrandmerkt zijn met hetzelfde merk “Satanisme” en/of Luciferianisme, wil
ik erop wijzen dat zowel Weishaupt als Pike er specifiek voor zorgden dat de Vrijmetselarij geheel
vernietigt zal worden samen met alle andere geheime genootschappen in het laatste stadium van de
samenzwering.
In de lezingen over de “Protocollen”van de Luciferiaanse samenzwering, verdeelt in hoofdstukken en
paragrafen door Marsden, zegt de spreker dat Metselaars en Vrijmetselaars als volgt aangepakt moeten
worden: (Chap.IV.Par2) “Wie of wat is in de positie om een onzichtbare macht Omver te werpen? En
dit is precies wat onze kracht is. Heidense metselarij dient blindelings als een scherm voor ons en onze
doelgroep, maar het actieplan van onze kracht, zelfs zijn waarlijke plaats van vertoeven, blijft voor de
mensen een onbekend mysterie.” Omdat deze kopie van de lezingen gebruikt zou moeten worden om
anti-semitisme in Rusland op te hitsen naar het kookpunt is het woord “Heidens” (Gentile)
geïntroduceerd.
Chap.IX:2 – “De Metselarij wachtwoorden, “Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap: zullen, als we in
ons Koninkrijk komen, in hun betekenis veranderd worden in “recht op vrijheid, de plicht van
gelijkheid en het ideaal van broederschap – dat is hoe we het zullen brengen.”
De spreker legt vervolgens uit: “Tegenwoordig, als een willekeurige staat een protest tegen ons
opwerpt (de Satanisten en de Luciferianen die de W.R.M AAN DE TOP leiden) als een formaliteit
staat het ons vrij en mogen we aanwijzingen geven” (omdat zij het beleid controlleren van ALLE
regeringen vanachter de schermen). Er is ook een verklaring die refereert aan “het beheer van onze
mindere broeders”. Deze verklaring wijst erop dat de Leiders van de Luciferiaanse samenzwering de
Lagere Graden Metselaars wilden gebruiken zoals zijn Mindere Joodse broeders gebruiken om hun
eigen geheime plannen te dienen en de nodige offers maken om hun eigen duivelse doeleinden te
dienen..
Chap.XI: 5-7, zegt: “We zullen blijven beloven om alle vrijheden (aan het volk) die we hebben
afgenomen terug te geven zodra we de vijanden van vrede hebben bedwongen en alle partijen hebben
getemd. Het is niet de moeite om iets te zeggen over hoe lang het wachten zal duren voor het
teruggeven van hun vrijheden.
“Met wat voor doel hebben we dan geïnvesteerd in dit gehele beleid en het gesuggereerd in de geesten
van de “goys” zonder hen enige kans te geven om de onderliggende betekenis te onderzoeken?
Waarvoor, inderdaad, als het niet was om via een omweg te krijgen wat voor ons verspreidde stam niet
te krijgen is op een directe wijze?”
“Het is dit dat gedient heeft als basis voor onze organisatie van GEHEIME METSELARIJ, die niet
bekend is aan, en hetgeen bereiken wil wat zelfs nog niet vermoed wordt door, deze GOY veedieren,
en door ons aangetrokken wordt naar het “SHOW” leger van Metselarij Loges zodat we hun
kameraden kunnen misleiden.”
Het bovenste leest alsof Joden de samenzwering leidden maar we moeten onthouden dat we te maken
hebben met de Hoge Priesters van de Synagogue of Satan, De Meesters van Bedrog, over wie Christus
ons vertelde dat het diegene zijn die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Diegene die

Satanisme dienen over de hele wereld, de ruïnering zoeken van zielen, zijn net zo meer “de verspreidde
stam” als de Joden (Hebreeuwen).
Chap.XV vertelt wat er gaat gebeuren met de Mindere Wezens, Metselaars, Joden, Christenen, etc. etc.,
“Als wij (de Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof) uiteindelijk in ons koninkrijk komen met de
hulp van een “staatsgreep”, overal voorbereid voor één en dezelfde dag, nadat de waardeloosheid van
al vormen van regeringen definitief is toegegeven.”
Deze lezing werd gegeven tussen 1873 en 1901. De spreker vertelde zijn publiek dat het misschien een
eeuw zou duren om diegene die de samenzwering leidden te plaatsen “waar GEEN macht of list kan
voorkomen dat wij de onbetwiste werelddominatie kunnen toeeigenen.” Hij vertelt zijn publiek dat,
eenmaal aan de macht, zij de volgende stappen zullen doen om zeker ervan te zijn om aan de macht te
blijven:
1. We zullen zonder genade ALLEN afslachten die de wapens opnemen om ons te verhinderen in ons
koninkrijk te komen.
2. Het behoren aan zoiets als een geheime genootschap zal de doodstraf hebben
3. Diegene die tot geheime genootschappen hebben toegehoord die de S.O.S. dienden moeten worden
ontbonden en verbannen (Precis zoals was gedaan in Rusland en nu gebeurt in China) De spreker
voegt toe, “op deze manier zullen we handelen bij Metselaars die teveel weten.”
4. De doodstraf voor ieder die onze zaken hinderen. Wij executeren Metselaars zodanig dat niemand,
behalve de Broederschap, dit ooit zal vermoeden, zelfs niet de slachtoffers van de doodstraf. Zij
zullen allen sterven als bij een normale aandoening.
Schotse Rite Metselaars zouden er goed aan doen om bij hunzelf te onderzoeken en te ontmaskeren wie
in het geheim van “De Synagogue of Satan” zijn. Aan hun vruchten zal je hen herkennen.
Omdat Christus ons vertelde dat Lucifer de “Vader van Leugens” is en “De Meester van Bedrog”
zullen we Generaal Albert Pike onderzoeken, zogenaamde patriot, en beschouwd als één van de
grootste doctors van Metselarij Wetenschap, in het licht van zijn eigen woorden, die nooit aan het licht
gebracht hadden mogen worden. Hij zei: “De Blauwe graden zijn niet meer dan de buitendeur tot ons
tempelportaal. Een deel van de symbolen worden hier uitgelegd aan de geïnitieerden, maar hij wordt
expres misleid met valse interpretaties! Het is niet bedoeld dat hij ze begrijpt, maar meer dat hij
zichzelf voorsteld hen te begrijpen. Hun ware interpretatie is behouden aan de Geïnitieerden, de
Prinsen van Metselarij”.
“Metselarij” gaat Pike verder ”zoals alle religies, verbergen alle mysteries, hermetiek en alchemie
geheimen voor iedereen behalve de Geïnitieerde Wijzen of Verkozenen, en gebruiken valse
verklaringen en interpretaties van hun symbolen om diegene te misleiden die het verdienen misleid te
worden, en voor hen de waarheid te verbergen, wat LICHT genoemt wordt en hen daarvan te
scheiden”. 19
Het is alleen wanneer we de bovenstaande verklaring vergelijken met de informatie die gesloten is in
de brieven van Pike aan Mazzini en aan anderen die “Geïnitieerde Wijzen” en “De Verkozenen” van
het Luciferiaanse Geloof zijn, dat we de verschrikkelijke waarheid begrijpen en inschatten achter de
hierboven geciteerde woorden. Van het woord LICHT dat hij benadrukt is bewezen “het WARE
LICHT van de pure doctrine van Lucifer” te betekenen zoals wordt uitgelegd aan Mazzini in de brief
die aan hem gericht was op 15 augustus 1871
Ik beschouw vele Vrijmetselaars als mijn vrienden. Tijdens de jaren 1930 had ik de eer en privilege om
de gastspreker te zijn bij een aantal Metselaar Loges. Ik kreeg de eer bij de Ionisch Loge van Hamilton,
Ontario (de oudste loge in Canada) bij meerdere gelegenheden. Het is met een gevoel van liefde en
goedheid dat ik onthul dat hun leugens verteld wordt en zij worden bedrogen, en dat hun genootschap
gebruikt wordt als een mantel om de ware identiteit en doeleinde te verhullen van de leden van de
Synagogue of Satan die hun tempels gebruiken als geheime hoofdkwartieren, zodat zij in het geheim en
mysterieus, in het duister kunnen werken aan de promotie van Satanisme en de Luciferiaanse
samenzwering kunnen leiden.
Ik weet dat Metselaars, in de Blauwe Metselarij, op de Bijbel zweren als ze hun ede nemen. Dat bewijst
dat het overgrote deel in God (Adonay) gelooft, als de Schepper van Hemel en Aarde, die zij de Grote
Architect van het Universum noemen.
Ik weet dat het overgrote deel van leerlingen elk woord wat zij zeggen menen als zij bij God zweren
dat zij nooit de geheimen onthullen; en ik weet dat de God bij wie zij zweren de God is waarvan zij
denken dat het dat Bovennatuurlijke Wezen is die Lucifer en zijn handlangers uit de Hemel in de Hel
gestoten hebben. Ik weet dat van dat grote aantal van Metselaars, gelokaliseerd over de hele wereld,
maar een paar, en een zeer klein aantal, afdalen naar het punt waar zij als “waardig” worden gezien om
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in Satanisme geïnitieerd te worden; Ik weet dat nog veel minder geselecteerd worden om lid te worden
van de Verkozenen van Lucifer.
Zover als mijn onderzoek gaat, herhaal ik nog een keer, “niet één Metselaar uit de tienduizend vermoed
zelfs dat diegene die leiding geeft aan alle aspecten van de Luciferiaanse samenzwering van plan is om
de macht, van de eerste wereldregering die gevormd moet worden, zich toe te eigenen om dan de
Luciferiaanse ideologie op te leggen aan hetgeen overgebleven is van het menselijk ras.”
Ik weet dat sommige van de zeer fijne Metselaars die ik als mijn vrienden beschouw erg ziek zouden
worden als hen gevraagd wordt uiting te geven aan lasteringen tegen God die zij aanbidden en
liefhebben, of deel moeten nemen in de gruwelijkheden die onderdeel zijn van een gemoderniseerde
Zwarte Mis van Pike die zij de naam Adonaicide Mis gegeven hebben.
Adam Weishaupt
Met bedrog als hun hoofdwapen, hebben diegene die de Luciferiaanse samenzwering leiden ervoor
gezorgd dat Katholieken denken dat Vrijmetselarij een instrument van de Duivel is om hen en het
Christendom te vernietigen. Met hetzelfde bedrog worden Metselaars geleerd dat de RoomsKatholicisme Luciferianisme in vermomming is. Met hetzelfde instrument worden Communisten
geleerd dat zij de kampioenen zijn van “democratie” terwijl de mensen van de zogenaamde
overgebleven democratische naties overtuigd worden dat Communisme de wortel van al het kwaad is
en de grootste dreiging voor de vernietiging van hun regeringen en geloven. Zo hielden diegene die de
Luciferiaanse samenzwering leiden het Goyim onder zichzelf verdeeld. Zij verschuiven de schuld voor
hun eigen zonden tegen God en hun misdaden tegen de mensheid naar waar het hun het beste uitkomt.
OP en zeer opmerkelijke manier, die alleen verklaart kan worden door de macht van de Duivel, weten
ze de beschuldigende vinger af te weren naar anderen op momenten dat hij naar hun wijst en, over het
algemeen, weten ze het geheim van hun motieven en identiteit te behouden.
De Synagogue of Satan leidt de Luciferiaanse samenzwering. De geschiedenis bewijst dat de S.O.S
ALLE internationale bewegingen heeft gebruikt sinds het begin van de tijd om hun eigen geheime
plannen te bevorderen. De Bijbel verteld ons dat het ‘idee’ van een wereldregering tien eeuwen voordat
Christus geboren was aan Solomon geïntroduceerd werd. Net zoals het gebeurde bij Nazisme wordt
ervoor gezorgd dat alle internationale bewegingen elkaar vernietigen zo gauw zij het Luciferiaanse doel
gediend hebben. Dit zorgt ervoor dat die paar die de World Revolutionary Movement leiden
vredevoller dichter komen bij het stichten van een totalitaire staat. Zij laten diegene die ze willen
onderwerpen vechten en elkaar, hun regering en hun geloven vernietigen, omdat zij als obstakels op
hun pad staan.
De “Protocollen” is de originele schets van het plan waarmee de Synagogue of Satan de onbetwiste
werelddominatie willen verkrijgen. De Protocollen zijn, zoals met het gezegde, zo oud als de Zijne.
Weishaupt heeft hen simpelweg bewerkt en gemoderniseerd zodat diegenen waaruit de Synagogue of
Satan uit bestaat ten volle gebruik kan maken van de snel veranderende omstandigheden, en de
vooruitgang die gemaakt wordt in de toegepaste wetenschap. De manier waarop de ontdekking van
atoomenergie gebruikt wordt om de massa angst aan te jagen zodat het ‘idee’ dat een Wereldregering
de enige oplossing is voor de vele problemen van de wereld is typisch een voorbeeld. Diegene die de
samenzwering leiden houden zorgvuldig verborgen, voor diegene die zij gebruiken voor hun duivelse
plannen, het feit dat in het laatste stadium van de samenzwering zij zich de macht willen toeëigenen
van de eerste wereldregering die opgericht wordt ,waarna de Luciferiaanse ideologie opgelegd wordt
op wat overgebleven is van het menselijk ras. Als Één Werelders op deze wijze verlicht zijn zullen ze
internationalisme in elke vorm afwijzen.
Weishaupt organiseerde de Illuminati om zijn herziene versie van de samenzwering uit te voeren. Hij
richtte ook de loges van de Grand Orient Metselarij op om geheime hoofdkwartieren van de Illuminati
te zijn. Als leden van de Illuminati in andere geheime organisaties infiltreerden, inclusief Continentale
en Blauwe Metselarij, organiseerde zij hun eigen gegeime genootschap binnen de loges van de geheime
genootschap die zij geïnfiltreerd hadden. De ordinaire, “Imperfecte”, leden werden en worden nog
steeds onwetend over dit feit gehouden.
De meest prominente Satanisten, of Luciferianen, die met Weishaupt samenwerkte waren de populaire
Duitse schrijvers Zwack, Baron Knigge, Baron Bassus-inSandersdorf, de Markies Constanza en
Nicolai. Om hun identiteit en werkelijke doel te verbergen gebruikte Weishaupt en zijn leuitenanten
codenamen 20Weishaupt was “Spartacus”; Zwack was “Cato”; Baron Kinigge was “Philo”; Bassus was
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Deze praktijk duurt tot aan vandaag voort zoals we hebben bewezen in het verhaal over de geheime
vergaderingen op Jekyl Island en St. Simon Island in Pawns in the Game en The Red Fog Over America

“Hannibal”; de Markies Constanza was “Diomedes”; en Nicolai diegene die ALLE religies die het
geloof in een God anders dan Lucifer het meest bespotte, werd “Lucian”.
De steden waarin Grand Orient Loges werden gevestigd om de geheime revolutionaire
hoofdkwartieren te zijn voor diegene die de samenzwering leidden kregen ook codenamen. Hierdoor
werd Munich “Athene”; Wenen werd “Rome”; etc. Het was een ongeluk, of een “de hand van God” die
deze geheimen onthulden. Zwack had de notities van Weishaupt in een ordelijk manuscript geplaatst
die klaar stond om gepubliceerd te worden om revolutionaire leiders over de hele wereld te informeren.
Kopiën van deze Luciferiaanse Bijbel werden in de handen gegeven van zorgvuldig gekozen
vertrouwelingen om zeker te zijn dat sommigen het zouden overleven als de overheid andere kopiën
zou innemen. Één kopie werd toevertrouwd aan de zorg van Professor John Robison van de
Universiteit van Edinburgh.
In 1784 werd een andere kopie gezonden van Frankfurt-am-Main, Duitsland, naar Mirabeau in Paris,
Frankrijk. Hij was geselecteerd door Weishaupt om de Franse Revolutie te ontketenen die in 1789
moest uitbreken.
Zeer weinig geschiedkundige lijken zich te realiseren dat in de eerste jaren na 1700, lang voordat
Weishaupt ingehuurd werd, door het pas gevormde Huis van Rothschild om de eeuwenoude
samenzwering te herzien en te moderniseren zodat een Wereldregering kon onstaan, de zogenaamde
“Internationalisten” Amerika geïnfiltreerd hadden. De werken van die geschiedkundigen die dit feit wel
vermelden worden tegengehouden. Er is gedocumenteerd bewijs die vastlegd dat deze onruststokers al
actief waren in 1746. Zij vierden 1 mei 1776 als de dag waarop Weishaupt de herziening van het
eeuwenoude samenzwering klaar had en de naam “Illuminati” gaf aan diegene die de samenzwering
moesten leiden en zijn herziene plannen moesten toepassen. Vele miljoenen mensen hebben de meidag
sindsdien gevierd, met de gedachte dat het de dag was waarop Amerika en Arbeiders (eng. Labour Labourday) onafhankelijk werden.
De Massa (Goyim) konden niet weten dat 1 mei 1776 als dag de mijlpaal in de geschiedenis was van de
Luciferiaanse samenzwering waar we naar wijzen als de World Revolutionary Movement. Het was de
dag waarop de Illuminati Engeland in de rug stak als een onderdeel van hun programma om
uiteindelijk het Britse Rijk te vernietigen samen met ALLE ander overgebleven regeringen en geloven.
De Meidag was door de Rooms Katholieke Kerk eeuwenlang gevierd als de feestdag van de moeder
van Jezus Christus. Het was om deze reden dat Weishaupt , een afvallige Jezuit, deze dag koos om aan
zijn mede Satanisten en Luciferianen zijn herziene plan te verkondigen om het Christendom te
vernietigen en om datgene te veroorzaken waar Nietzche naderhand naar verwees als “de dood van
God”.
Maar om terug te komen op ons verhaal. Toen de koerier van de Illuminati door het stadje Ratisbon
reed, op weg naar Parijs om aan Mirabeau zijn kopie van de herziene plannen van Weishaupt te
brengen, werd de koerier gedood door een bliksemschicht. Deze gebeurtenis vond plaats in 1784. De
politie gaf de documenten die gevonden werden op het lichaam aan de overheid van Bavaria.
Onderzoek onthulde aan hen dat het de “Protocollen” van de orde en sekte van de Illuminati waren. Het
woord “Protocol” betekent: “Een kopie van de originele schets van een plan om een definitief
voornemen te voltooien en een duidelijk doel te bereiken”.
De Bavariaanse regering had de Protocollen in handen gekregen van de Luciferiaanse samenzwering
zoals die door Adam Weishaupt waren herzien tussen 1770 en 1776. Zij wisten hoe Weishaupt gebruik
wilde maken van “De Orde en Sekte van de Illuminati”om zijn gemoderniseerde plannen in de praktijk
te brengen. De documenten onthulden verder dat de Loges van de Grand Orient gebruikt moesten
worden als geheime hoofdkwartieren van diegene die de samenzwering leidden, om alle overgebleven
regeringen en religies, over de hele wereld, te vernietigen. Zij onthulden ook dat de Illuminati in alle
ander geheime genootschappen wilde infiltreren, maar specifiek in de Continentale (Blauwe)
Vrijmetselarij, met het doel om met rijke en invloedrijke personen in contact te komen waarover zij de
controle wilde krijgen zodat zij konden worden gebruikt om de geheime plannen van de Illuminati te
bevorderen en zo een Wereldregering te verkrijgen.
De “Gekozene van Bavaria” gaf de politie het bevel om de huizen en ontmoetingsplaatsen van
Weishaupt en zijn naaste compagnons te doorzoeken. De overvallen voegde een enorme hoeveelheid
aanvullend bewijs toe aan hetgeen was verkregen aan documenten op het lichaam van de koerier.
De Bavariaanse regering deed grondig werk. In het jaar 1786 hadden zij alle beschikbare bewijzen
onderzocht. Zij publiceerde de informatie in een boek met de titel (vertaald) Originele Geschriften van
de Orde en Sekte van de Illuminati. Het manuscript van Zwack met de herziene versie van Weishaupt
over de eeuwenoude Luciferiaanse samenzwering was getiteld Enkele Originele Documenten. Kopiën
vande samenzwering werden door de Bavariaanse overheid gezonden aan ALLE leiders van Kerk en

staat in Europa. De geschiedenis bewijst dat deze waarschuwingen werden genegeerd omdat de
Illuminati van Weishaupt reeds in de sleutelposities achter de schermen van regeringen waren
geplaatst, zowel niet-religieus als religieus, als “Experts” en “Adviseurs”. Zij verklaarden het bewijs
als “vervalsing”. Zij beweerden dat het onderdeel was van een enorme grap uitgevoerd door diegene
die de leiders van Kerk en staat voor gek wilde zetten. Maar de Franse revolutie brak uit op schema, en
de geschiedenis bewijst dat de samenzwering zich sinds 1776 heeft ontwikkeld PRECIES zoals
Weishaupt bedoeld had. Vandaag bevindt zich het in zijn semi-laatste stadium.
De Gekozene van Bavaria verbande Weishaupt. Hij verloor zijn “stoel” aan de Universiteit van
Ingolstadt waar hij “Canon Law” onderwees. Hij verhuisde naar Regensburg, Zwitserland, waar hij zijn
Illuminatie herorganiseerde. Zwitserland werd in een neutrale natie omgezet en bleef het hoofdkwartier
van de leiders van de World Revolutionary Movement totdat de Verenigde Naties Organisatie in New
York opgezet werd door de Rockefellers. Toen verhuisde het “Brein” die het programma uitwerkt om
de samenzwering naar zijn ultieme doel te brengen, naar het Harold Pratt Gebouw in New York.
Twee Italianen, de Markies Constanza en de Markies Savioli, sloten zich bij Weishaupt in Zwitserland
aan. Dit verklaart waarom Guiseppe Mazzini geselecteerd werd om de World Revolutionary Movement
in 1834 te leiden; en werd opgevolgd door een andere Italiaan, Adriano Lemmi toen Mazzini in 1872
overleed. Met duivelse listen deed Weishaupt en zijn medesamenzweerders de autoriteiten geloven dat
de Illuminati een natuurlijke dood gestorven was in 1786. De waarheid is dat het plot om hetgeen dat
overgebleven zal zijn van het menselijk ras onder een totalitaire dictatuur te brengen nooit beëindigd
was. Het bloeide op onder nieuwe namen en vermommingen in alle delen van de wereld. Het is de
W.R.M zoals we het vandaag kennen.
Weishaupt verteld ons zelf dat hij tot ver na 1786 plannen gemaakt had om het risico van de
mogelijkheid van een ontdekking of blootlegging voor te zijn. Diegene die God (Adonay) verlaten,
worden eerst Satanisten, en na jaren van testen en beproeving, worden een paar Satanisten geselecteerd
voor de initiatie in het Luciferiaanse Priesterschap. Hieruit worden de Hoge Priesters geselecteerd en
de Universele Souvereine Pontiff van het Luciferiaanse Geloof. Weishaupt (Spartacus) wilde
Souvereine Pontiff worden. In een brief die hij aan “Cato” (Zwack) schreef, gedateerd 6 februai 1778,
zei hij “de symbolische voorstelling waar ik de Mysteries van de Hogere Ordes zal vinden is “De Vuuraanbidding van de Magi’ (aanbidding van Lucifer) . We moeten enige aanbidding tonen en geen is zo
relevant – ‘Laat er licht zijn’. Dit is mijn motto, en dit is mijn fundamentele principe”.
In maart van hetzelfde jaar schreef Weishaupt weer aan zijn vriend “Cato” (Zwack). Hij zei: “ik ben
gegaan door de hele cirkel van menselijke vraagstellingen. Ik heb geesten bezweerd. 21Ik heb spoken
opgewekt; schatten ontdekt; de Kabaal geraadpleegd; 22Ik heb nog nooit metalen getransmuteerd. Ik
zou vele grotere zaken uitgevoerd hebben als er niet een overheid was geweest (zijn superioren in de
Luciferiaanse samenzwering van die tijd) die tegen mijn uitingen was en anderen op plekken
aanstelden die mijn talenten pasten”.
Weishaupt was letterlijk trots als Lucifer. Hij was vastbesloten om de Sovereine Pontiff van het
Luciferiaanse Geloof te worden. Hij was vastbesloten om hoger geplaatste te worden dan enige andere
persoon in deze of de hemelse wereld, behalve zijn geliefde Lucifer. Deze verklaring wordt bewezen
door een brief die hij aan “Cato” (Zwack) schreef in 1778. Hij vertelde zijn vriend: “Door dit plan
zullen we de hele mensheid besturen. Op deze wijze, en door de eenvoudigste gereedschappen, zullen
we alles in beweging en vlammen zetten.
De beroepen moeten zo toebedeeld en geforceerd worden, dat we, in het geheim, alle politieke
“transacties” kunnen beïnvloeden…Ik heb alles overwogen, en het zo voorbereid, dat als de Orde op
21

Het woord “exorcise (vert. Geesten bezweren) betekent om een duivel of duivels uit te bannen van een bezeten
persoon. Het Heilige Schrift verteld ons hoe Christus duivels bezweerde. Maar Satanisten nodigen duivels om hun
mediums binnen te komen en te bezitten en door hun te spreken om kennis en advies te zoeken van Satan en/of
Lucifer. Nadat het medium hun doel gediend heeft bezweren de Hoge Priesters van de Synagogue of Satan de
duivels uit het lichaam van die persoon, en hij of zij wordt weer gewoon. Het is deze praktijk die ervoor gezorgd
heeft dat de Synagogue of Satan die Christus wilde beschadigen hem ervan hebben beschuldigd van het bezweren
van duivels uit naam van Beelzebub de Prins van de Duivels en niet uit naam van God (Luke 11:14-15)
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De Kabal (vaak anders gespeld) zoals door Weishaupt aangehaald wordt, betekent “De Spiritueel Krachten die
door Lucifer geleid worden in de hemelse wereld”; het Heilige Schrift verwijzen naar hen “Als de spirituele
Krachten van het Duister”. De mensens die het Luciferiaanse streven leiden raadplegen vaak hun spirituele
leiders in de hemelse wereld op precies dezelfde manier dat miljoenen Christenen geloven in de Communie van de
Heiligen en tot hun bidden om samen met God in te grijpen voor hun geestelijke welzijn en zeggeningen. Mckenzie
King probeerde herhaaldelijk toen hij Premier van Canada was om advies en leiding te krijgen van mensen die al
overleden waren. Van Pike staat vast dat hij dat herhaaldelijk ook deed; het best vastgelegde moment is zijn eigen
verslag van een séance die in St.Louis plaatsvond zoals elders beschreven. We zien derhalve dat “de Waarheid”is
veel merkwaardiger dan enige fantasie die ooit geschreven is.

deze dag verwoest zal worden, ik deze in een jaar nog beter dan ooit zal herbouwen.” Hier hebben we
de sleutel tot het geheim. De Bavariaanse overheid ontdekte en onthulde het bestaan van de
voortdurende samenzwering, maar Weishaupt herbouwde het sterker dan ooit tevoren. Alles wat de
Bavariaanse overheid deed was het snoeien van de Boom van het Kwaad waardoor het sterker groeit.
Wat zij hadden moeten doen was het opgraven tot op de wortels en het verbranden zoals het Heilige
Schrift ons verteld als we de Spirituele Krachten van het Duister willen vernietigen, die over deze
wereld ronddwalen en de vernietiging van Zielen zoeken (Matt.7:15-24) Als de leiders van Kerk en
staat in 1786 het advies hadden opgevolgd van het heilige schrift en de Boom van het Kwaad hadden
gekapt en verbrand, waarvan de Illuminati alleen maar een paar takken zijn, “had de schoot hem
(Weishaupt) vergeten; de worm zou op hem geteerd hebben; hij zou nooit meer herinnerd worden; en
slechtheid zou zijn gebroken als een kwade boom” (Job 24:20)
Voordat Weishaupt verbannen werd in 1786, hadden 2000 goed opgeleide, zorgvuldig geselecteerde,
briljant begeeste, rijke en goed opgevoede Illumisten één of meer Loges van de Grand Orient opgericht
in München, Frankfort, Hannover, Brunswick, Calbe, Maagdenburg, Cassel, Osnabruck, Weimar,
Saxen, Heidelberg, Mannheim, Straatsberg, Spire, Worms, Dusseldorf, Keulen, Bonn, Livonia,
Courtland, Franendahl, Alsace, Wenen, Deuxponts, Hesse, Cousel, Buchenwerter, Treves, Montpelier,
Aix-la-Chapelle, Stuttgart, Barschied, Carlsruhe, Hahrenberg, Anspach, Neuweid, Mentz, Rome,
Napels, Ancona, Turijn, Florentië, Warschau en Dresden. Er waren Loges in Boven-Saksen, Westfalen,
Zwitserland, Frankrijk, Schotland, Holland, en als laatste maar niet de minste, Amerika.
Vele, zogenaamde, autoriteiten hebben sinds 1786, geprobeerd de leiders van Kerk en staat in
Amerikda en elders proberen te overtuigen dat Illuminisme zo dood is als de Dodo vogel. Deze
Luciferianen produceren waarvan zij bewern is gedocumenteerde bewijzen die staven wat zij zeggen de
WAARHEID is, maar zij zijn zorgvuldig om de bewijzen te verhullen die zeggen dat Albert Pike de
Palladian Rite reorganiseerde tussen 1859 en 1889 om de leiding van de Luciferiaanse samenzwering
over te nemen van de Illuminati. Zij verhullen zorgvuldig het bewijs die wijst dat Illuminisme de
geesten corrumpeerde van eerlijke Amerikanen. In de eerste jaren van 1800 leverden 45000 Schotse
Rite Metselaars hun handvest in uit protest tegen de manier waarop Illuminisme geïnfiltreerd was in
hun loges. Dit is waarom weinig Amerikanen weten dat Pike zesentwintig raden (driehoeken) oprichtte
van deze New and Reformed Palladian Rite in elke grote stad in heel de wereld om de Luciferiaanse
samenzwering te leiden zoals Weishaupt het bedoeld had. We leggen uit hoe dit plot werkt in een ander
hoofdstuk.
We hadden vermeld dat Professor John Robison van de Universiteit van Edinburg één van degene was
die een kopie was toevertrouwd van het originele manuscript van Zwack die de herzien en
gemoderniseerde versie van de eeuwenoude Luciferiaanse samenzwering van Weishaupt behandeld.
Robinseon was een 33ste graad lid vande Schotse Rite van Vrijmetselarij. In dat aspect bezocht hij de
meeste Metselarij Loges in Europese steden en nam deel aan hun rituelen en initiaties. Hij onderwees
Natuurlijke Filosofie aan de Universiteit van Edinburgh. Hij was secretaris van de Royal Society.
Weishaupt was er zeer op gebrand om de medewerking van Robinson te krijgen zodat het “IDEE” van
een Wereldregering kon worden geïntroduceerd in ALLE opleidingsinstituten. Dit doel is sindsdien
bereikt wat elke ouder van kinderen met een schoolleeftijd moet toegeven. Weishaupt gaf het bevel aan
zijn Illuministen om met Robison aan te pappen en hem te introducern in de beste Europese educatieve
cirkels. Hij werd opgehemeld als één van de grootste educationalisten van zijn tijd. Maar alle list en
bedrog van de dienaren van de Duivel konden John Robison niet misleiden. Hij herkende dat achter de
slimme presentatie van de Illuminati dat een Wereldregering alle politiek, economisch en religieuze
problemen konden oplossen, de ware intentie stak van diegene die de Illuminati AAN DE HOOGSTE
TOP controlleerden om de macht van de eerste wereldregering die moest worden gevestigd, zich toe te
eigenen om vervolgens een totalitaire Luciferiaanse dictatuur op te leggen aan hetgeen overgebleven
was van het menselijk ras.
Nadat de leiders van Kerk en staat weigerden om de waarschuwingen op te volgen die gegeven werden
door de Bavariaanse regering in 1786 en de Franse Revolutie uitbrak zoals gepland in 1789,
publiceerde John Robison al zijn kennis die hij had gekregen wat betreft de Illuminati , en digenene die
het AAN DE TOP controlleerde, in een boek van 548 bladzijden. Het draagt de titel Bewijzen van een
Samenzwering Tegen alle Religies en Regeringen van Europa. Op de omslag staat de toegevoegde
informati “zoals uitgedragen tijdens de geheime ontmoetingen van Vrijmetselaars, Illuminati, en
Reading Genootschappen”. Kopiën van dit boek bestaan nog steeds ondanks de wanhopige pogingen
van diegene die de samenzwering leiden allen die gedrukt waren te vernietigen. Ik heb de geschreven
verklaring van een vriend die een kopie heeft dat agenten van de Rockefeller Foundation hem vertelden
dat hij zijn eigen prijs kon vragen voor zijn kopie. Hij wees het voorstel af.
Een andere authentieke bron van informatie is M. Barruel die de Memoires van Jacobisme schreef. Dit
is een bijbehorend stuk aan Bewijzen van een Samenzwering. Zoals ik vermeldde in Pawns in the

Game. Publiceerde Sir Walter Scott ook twee boeken over dit onderwerp onder de titel Leven van
Napoleon, die beiden worden achtergehouden. Dit grote werk is zelfs niet te vinden op een lijst van de
meeste bilbiotheken als één van zijn werken.
Maar opnieuw stelde een ongeluk, “Een hand van God”, een vriend van mij in staat om originele
kopiën van beide delen te krijgen van een tweedehands boekenzaak in de V.S. voor de idote prijs van
$17.50. Met de gedachten dat ik deze zeldzame boeken in mijn bezit had en van plan was ze te
gebruiken als bron voor het schrijven van dit boek, stalen dieven alle boeken en geschriften van mij die
ik bij mij had op de eerste dag dat ik aankwam in Clearwater, Florida in november 1957 om te
beginnen met schrijven van dit boek.. Ik was een duidelijke tegenslag. Het vertraagde mijn werk voor
een jaar, maar heeft mij niet gestopt.
Zodat goede Christenlijke mensen gealarmeerd kunnen worden in de diepgang van de misleiding die
gebruikt wordt door het agentschap van de S.O.S. zullen we een verklaring citeren uit een brief die
Weishaupt schreef aan Philo (Knigge): “We moeten de gewone mensen op elk vlak winnen
(controleren). Dit zal worden voornamelijk worden bereikt door middel van scholen. Op dezelfde
manier moeten we proberen om invloed te krijgen en te gebruiken over militaire academies, de
drukkers, boekverkopers, winkels, boekhandelketens en samengevat in alle kantoren of zelfs bij het
sturen van de geest van de mens; schilderen en graveerkunst zijn onze zorg meer dan waard.
“Hun (de Illuminati) eerste taak, en onmiddelijk doel, is om het bezit te krijgen van rijkdommen, macht
en invloed zonder ijver; en om dit te bereiken willen ze het Christendom afschaffen; en dan zullen
losbandige gedrag en universele verkwisting hen overhalen alle kwaden aan te nemen en hun in staat te
stellen om alle civiele regeringen van Europa omver te werpen; waarna ze zullen denken aan verdere
veroveringen en hun operaties uit te breiden naar andere delen van de aardbol; totdat zij de mensheid
hebben gereduceerd tot een onherkenbare chaotische massa”.
Om ervoor te zorgen de mensen te kunnen bereiken die de Illuminti nodig had om hun geheime
plannen verder te helpen organiseerde Weishaupt een leerlingenklas voor de Illuminati recruiters die
geïnteresseerd waren in internationalisme. Deze leerlingstatus werd “De Minerven” genoemd. Deze
werden geïntroduceerd aan, en gebracht onder de invloed van , “De Tweeëntwintig Verenigde
Broeders”. Aan de oppervlak was dit een soort schrijversclub zoals vandaag gevonden kunnen worden
in alle grote steden en georganiseerde gemeenschappen. Hieruit onstonden de “Leesgenootschappen”.
Deze leiden de geesten van leden in de kanalen van overwegingen die hen ervan overtuigden dat er
echte waarde zit in het “idee” van een Wereldregering. Hetzelfde wordt vandaag gedaan om het
publieke geloof te bevestigen in de waarde van een Wereldregering en de Universele Broederschap van
de Mens. De Verenigde Naties Organisatie is niet meer of minder dan een misleidende gevel, gekleed
in een sfeer van fatsoen, om de activiteiten te bedekken van diegene die het plan hebben om zich de
macht toe te eigenen van de eerste wereldregering die moet worden gevestigd.
De “Tweeëntwintig Verenigde Broeders” vertelde de Minerven: “we zijn verenigd zodat het doel
bereikt kan worden van de verheven Stichter van het Christendom, namelijk De verlichting van de
mensheid en de onttroning van bijgeloof en fanaticisme, door het gebruik van geheime broederschap
van allen die het werk van God lief hebben”.
Het verklaren van dit blijkbaar idealistisch doel is bewezen een opzettelijke misleiding te zijn toen
sommige geheime correspondentie van zowel Weishaupt als Pike in handen viel van anderen dan
bedoel. Deze correspondentie bewijst dat als de Luciferianen zeggen dat zij “de verheven Stichter van
het Christendom” willen dienen zij de spot hiermee drijven. Wat zij werkelijk menen is dat zij Lucifer
dienen. Pike vertelde de leiders van de Councils of the Palladian Rite dat zij de woorden “we
aanbidden God” moesten gebruiken als zij zich tot de massa richten, ondanks dat “we Lucifer
aanbidden”. Dit deel van de samenzwering wordt elders behandeld.
Vele veelbelovende studenten, professionele mannen (voornamelijk advocaten) en ambtenaren op de
hoogste lagen van de regering, hebben we misleid om zichzelf te laten inwijden als Minerven. Als
geïnitieerden werden zij vervolgens geplaatst in een positie waar zij een eed moesten nemen en zweren
dat onder pijn of de dood zij nooit iets zouden onthullen van waar zij bekend mee waren geworden als
gevolg van hun toetreden in de geheime genootschap. Waarom een persoon die de intentie heeft om
God lief te hebben en te dienen een plechtige eed zweren om geen informatie prijs te geven over zaken
waar hij geen persoonlijke kennis van heeft gaat mijn verbeelding te boven. Waarom een oprecht
Christen zich zou willen voegen in een geheime genootschap, en in het duister wil werken, achter de
schermen, in plaats van openlijk, het LICHT VAN DE WAARHEID verspreiden zoals onthuld door
Jezus Christus, is ook moeilijk te begrijpen, maar ongeveer één op elk dozijn volwassen mannen horen
tot Vrijmetselarij terwijl bij net zoveel lid zijn van andere geheime genootschappen. Het Heilige Schrift
waarschuwt ons dat we ons Licht niet moeten verbergen onder een struik. Mensen die eerlijk en
oprecht zijn en geen andere bovenliggende motieven hebben, gaan niet ondergronds. Zij staan op om

geteld te worden en accepteren de concequenties, wetend dat het ergste dat de agenten van Lucifer
kunnen doen is het doden van hun lichamen (Matt.10:28; Luke 12:4)
De waarheid zoals onthuld uit geheime documenten is dat Minerven, die bewezen hadden dat zij hoge
morele principes hadden en niet te corrumperen, werden geaccepteerd in de Geheime Genootschap en
geprezen voor hun goede idealen; maar alleen diegene waarvan bewezen werd dat zijn inmoreel waren
en openstonden voor omkopin en/of corruptie, kwamen verder in de hogere graden. De goeden werden
gebruikt als “Goed-Doeners”, “Reformanten” en ander type gereedschap; diegene die hun ziel hadden
verkocht aan de Duivel werden gebruikt als instrumenten van vernietiging. Dit verklaart waarom
zoveel geestelijken worden misleid om “gereedschap van de Duivel” te worden zonder te realiseren dat
zij de Luciferiaanse zaak dienen.
Als diegene die de Luciferiaanse samenzwering AAN DE TOP leiden de meerderheid kunnen
overhalen om zich bij hun geheime genootschappen, en sociale en dienstenclubs aan te sluiten en dan
het IDEE te accepteren dat nationalisem uit de mode is; en het Christendom zwak en slecht geleid,
hebben ze hun doel bereikt. Hun agentschap binnen de genootschappen en clubs opperen dan dat
nationalisme ons naar oorlogen leiden en revoluties veroorzaken; zei opperen dat het Christendom
bewezen ineffectief was en niet in staat om deze oorlogen en revoluties te voorkomen. De geheime
agenten maken dan reclame voor het IDEE dat een Wereldregering, via de Verenigde Naties
Organisatie; en een Wereldreligie de vele en gevarieerde problemen die de mens nu parten speelt
zouden kunnnen oplossen. Wat het agentschap van de Synagogue of Satan zorgvuldig geheim houden
is het feit dat hun meesters klaar zijn en volledig voorbereid, om de machten van de eerste
wereldregering die geïnstalleerd wordt zich toe te eigenen, precies zoals zij de macht in Rusland in
oktober 1917 zich toeeigende. Nadat zij de macht hebben toegeeigend zullen zij de Luciferiaanse
ideologie opleggen aan de mens door het gebruike van satanisch despotisme om hun wil kracht bij te
zetten en om ALLE geheime genootschappen, ALLE religies, en ALLEN tegenstanders van hun wil te
vernietigen, zoals zo duidelijk uiteengezet is in hun Protocollen.
Hoe de Synagogue of Satan op Hoge Posities werkt
Het “idee” van Wereldregering kan gepresenteerd worden op een manier dat aannemelijk, praktisch en
zelfs wensbaar klinkt. De slimme agentschap van de Illuminati, die behoort aan clubs en
genootschappen, dienen de Synagogue of Satan door het presenteren van wat oprechte argumenten
lijken voor een Wereldregering, aan diegene die ze kunnen verleiden om te luisteren. Maar enkelen
leden van de clubs en genootschappen verwachten dat na het einde van het mooie pad van liberalisme
en sociale zekerheid die leid naar een Wereldregering er een afgrond is waar we in zullen worden
gegooid, in de diepte van absolute slavernij van lichaam, geest en ziel.
Ik geef ruimhartig toe dat zelfs tot 1945 ik ervan was overtuigd dat een Wereldregering de ENIGE
oplossing was voor de wereldse problemen, speciaal wat betreft politiek, economie, sociaal en religie.
Het was pas dat ik persoonlijk in contact kwam met mannen die pleitte voor en hielpen om de
Verenigde Naties Organisatie op te bouwen dat ik er achter begon te komen dat er iets niet klopte. Toen
ik tot de staf van het hoofdkwartier van Marinediensten in 1944 was aangesteld, als de schrijver van al
zeven boeken, werd ik verwelkomd bij de internationalistische elite. Toen kwam ik in persoonlijk
contact met mannen op top posities bij de regering van Canada die de protégés waren van William
Lyon Mckenzie King, toen Premier. Zijn huis was “zeer” dichtbij aan de Russische Ambassade. Zijn
aanhangers (Ophangers zou een beter woord zijn) waren meedogenloos en gewetensloos. Mackenzie
King was zelf ondoorgrondelijk als de spreekwoordelijke sphinx.
De Premier was een uitzonderlijke man. Hij was onvermoeibaar. Hij verlangde onbegrensde
gehoorzaamheid en dienstbaarheid van diegene die hij aanstelde voor zijn kabinet. Hij was een stuk
kouder dan ijs wat betreft zijn persoonlijkheid betreft. Als hij enige menselijke emoties had kan hield
hij ze verder beneden het vriespunt opgesloten. Hij lachte zelden. Hij had een typisch “poker” gezicht;
zijn ogen lagen diep en penetrerend, maar als de ogen de “ramen naar de ziel” zijn dan had Mackenzie
King zijn ziel al lang verloren voordat hij Premier werd. Tijdens zijn publieke verplichtingen moest hij
mensen de hand schudden. Diegene die de hand hadden geschud met de Premier zeggen dat die
ervaring hen herinnerde aan het oppakken van dode vis. Er werd op Parlement Hill gezegd dat hij geen
dierbare vriend op de hele wereld had. Als er een uitzondering was dan was het zijn barbier. En toch
had hij een geheime macht die hem in staat stelde om de kiezers zo te biologeren dat ze hem stemden,
en zijn liberale partij, naar de macht, keer op keer voor bijna een kwart eeuw. Hij kon loyaliteit
afdwingen van zijn ondergeschikten zonder vriendschap ervoor terug te geven. Hij bewees zichzelf als
radicaal tijdens zijn dagen aan de Universiteit van Toronto. Hij stapelde het hout op, bracht de vonk,
veroorzaakte een verstoring en liet anderen er vervolgens voor opdraaien. Tijdens zijn dagen op de

universiteit had hij geen vrienden, zoals later in zijn leven. Zoals een man die hem kende toen hij op de
Universiteit was en onder hem diende tot hij stierf, met een gepuzzelde toon in zijn stem zei; “Als
Mackenzie King een vriend had die dicht genoeg bij hem stond om hem iets toe te vertrouwen, moet
het de Duivel geweest zijn.” Een ander zei: “Hij was zo ondergedompeld in internationale intrigue dat
hij niet durfde trouwen voor de angst in zijn slaap te praten”.
Toen ik aan de staf in Ottowa verbonden was werd ik voorzichtig uitgehoord om te bepalen of mijn
loyaliteit aan de Britse Troon zo overduidelijk was dat ik niet waarschijnlijk het “idee” zou accepteren
van een Wereldregering zelfs als diegene die het “idee” presenteerde de nadruk legde op het feit dat
nationale regeringen zou worden toegestaan om hun eigen zaken te beheren. Deze presentatie is zo
overduidelijk een leugen dat ik zeer voorzichtig vanaf die tijd was.
Wetend dat er een “Geheime Macht” bestond die Nazisme gebruikt had en het voornemen had om
Communisme te laten dienen voor hun eigen geheime plannen, en hun eigen ambities vooruit te helpen
om onaanvechtbare werelddominatie zich toe te eigenen, was ik vastbesloten om uit te vinden, indien
mogelijk, wie of wat de geheime macht was. Daarom deed ik voor om een internationalist te worden.
Ik werd toen in persoonlijk contact gebracht met mannen die hoorden bij de onderministers van de
regering en ook met sommige van de “Specialisten”, “Experts” en “Adviseurs” die de regering achter
de schermen dienden. Toen begon ik de waarheid te vermoeden.
Over het algemeen gesproken was de meerderheid van deze Één Wereldfiguren Satanisten. Zij
vermijdden kerkdiensten. Zij maakte religie belachelijk. Zij accepteerde de Freudiaanse morele code
dat betekent dat het het hun niet uitmaakte wat zij deden, of met wie zij het deden, zolang het hun eigen
vleselijke lusten en verlangens bevredigden. Als zij de naam van God gebruikten gebruikte zij Zijn
naam nutteloos. Als zij de woorden “Jezus Christus” gebruikten was het een toevoeging tijdens gewone
conversaties of gekoppeld met vuile vierletter woorden. Zonder openlijk het feit toe te geven, waren ze
overduidelijk ingewijden van de Palladian Rite van Pike of Grand Orient Metselarij. Bij goede
observatie terwijl zij aan het drinken waren in de officiersbar en elders toonde dat zij tekens gebruikten
die Metselaars en Ridders van Columbus niet begrepen.
Ik kan het verkeerd hebben maar de observatie van mannen die overduidelijk God verlaten hadden en
Satanisten geworden waren, overtuigde mij dat zij elkaar konden herkennen en identificeren op de
wijze hoe hun zakdoek gevouwen was die zij droegen in de bovenzak van hun jassen.
Zij accepteerde blijkbaar de dogma van Pike wat betreft vrouwen: Pike verlangde dat leden van alle
Councils van zijn New and Reformed Palladian Rite geselecteerde vrouwen organiseerden in “Councils
of Adoption”. Deze vrouwen konden worden gebruikt als algemeen bezit door de mannelijke leden
omdat, volgens het dogma van Pike, voordat een lid “Perfect” werd, moesthij eerst de absolute controle
hebben over het sentiment van het hart en verlangens van het vlees. Hij beweerde dat vele mannen
afdwaalden van het pad van plichten omdat zij zwak genoeg waren om liefde en affectie voor vrouwen
te voelen. Hij beweerde dat om als lid “perfect” te worden hij eerst de absolute controle moest
verkrijgen over zijn gevoelens en sentimenten, en stelde voor dat de beste manier om controle over
seksuele driften te krijgen was om vrouwen te gebruiken “Vaak en zonder passie en daardoor vrouwen
te ketenen aan hun wil”.
Ik stelde vast dat sommige van de belangrijke internationalisten hun vrouwen “ruilden” bij feesten.
Professor Raymond Boyer, een wetenschapper van het hoogste niveau, en Canadees miljonair, en E.V.
Field, Amerikaans miljonair, samen verbonden in internationale intrigue en misleiding zoal bewezen
door zowel Canadeze als Amerikaanse overheids onderzoekscommissies, maakte gebruik van deze
praktijken tot het niveau dat zij elkaars vrouwen voor altijd uitruilden en hun uitwisseling legal
maakten in de oog van de civiele wet door een ceremonie die de kranten “trouwen” noemden. Wat
denkt God van zulke praktijken? Deze mensen waren allemaal veel te intelligent om atheisten te zijn.
Zij weten dat er het bovennatuurlijke is als het natuurlijke, en derhalve, als zij van God weggaan
worden zij automatisch Satanisten zover het deze wereld betreft, en Luciferianen als het de volgende
wereld betreft. (Voor nadere details zie pp.212 en 213 Red Fog Over America)
Als deze intellectuelen van hoog niveau die de tot standkoming van een Wereldregering aanbevelen
van plan waren om Gods plan voor het regeren van het hele universim hier op aarde toe te passen, lijkt
het niet waarschijnlijk dat zij de ambtelijke diensten van ALLE overgebleven regeringen met
homosexuelen zouden bezetten. Elk persoon die heeft moeten leven in Londen, Ottowa en/of
Washington weet dat zover het homosexualisme betreft alle drie van deze moderne steden zijn zoals
Sodom en Gomaorrah. “De zaak Burgess en McLean” is typerend voor wat ik bedoel. Professro Pitrim
Sorokin van de Universiteit van Harvard publiceerde en onthulde deze kijk op de Luciferiaanse
samenzwering in een boek met de titel De Amerikaanse Seks Revolutie. De schrijver onderbouwt dat
het perverse seksuele gedrag een belangrijk onderdeel is van de moderne Amerikaanse politiek leven
en dat omkopen en chantage met seks nu de voorkeur genieten boven geldelijke corruptie. Hij zegt
“seksueel beruchte personen, of hun protégé, worden benoemd als ambassadeur en andere hoge

functies. Onder onze politieke vertegenwoordigers is er een groot aantal losbandigen zowel
heteroseksueel en homoseksueel. Onze moralen zijn zo zichtbaar veranderd dat zelfbeheersin, kuisheid
en betrouwbaarheid met toenemende mate gezien worden als rariteiten”.
Het boek van professor Sorokin kreeg niet de zelfde soort of hoeveelheid publiciteit als de boeken van
Dr. Kinsey die de vermeende morale praktijken van mannen en vrouwen aankaart. Volgens het
Satanisme heeft men het recht en is het deugdelijk om morele schaamtes aan te moedigen in alle
klassen van de samenleving en op alle lagen van de regering, door het publiek ervan te overtuigen dat
abnormaal seksueel gedrag normaal is; en dat de morele code die geaccepteerd wordt door beschaafde
landen, gebaseerd op de Geboden van God en de leer van het Heilige Schrift ouderwets is en door de
Kerk en staat geïntroduceerd voor zelfzuchtige doeleinden. Maar achter het opbouwen van een
VERKEERD begrip van seks, en het voornemen waar God onze Schepper dit voor bedoeld heeft, is het
Satanische principe dat “De beste revolutionair een tiener is zonder enig moraal”. Toen Lenin dit
verklaarde zoas opgeschreven in Pawns in The Game, bevestigde hij alleen maar wat andere Satanisten
honderd keer eerder verklaard hadden. Het is Satanisme, zoals het AAN DE TOP geleid wordt, dat
verantwoordelijk is voor de toename bij jeugdelijke criminaliteit, maar diegene die door de regeringen
van de wereld worden geselecteerd om dit probleem te onderzoeken geven zonder uitzondering elke
OORZAAK de schuld behalve de juiste. Ik heb de oorzaken van jeugdige criminaliteit besproken met
de leiders van Kerk en staat in Canada sinds 1923, maar de Synagogue of Satan is altijd sterk genoeg
gebleken om een EERLIJKE publieke verklaring van de oorzaak en het doel van diegene die de leiding
hebben AAN DE TOP van de Luciferiaanse samenzwering, te voorkomen. Aan de andere kant heb ik
duizende brieven ontvangen van ouders die The Red Fog Over America hebben gelezen, die ons
bedanken voor de uitleg van de oorzaken die het effect hebben dat we jeugdige criminaliteit noemen.
Zij vertellen ons dat zij het veel makkelijker vinden om de kwade invloeden tegen te gaan als zij
duidelijk en eerlijk aan hun kinderen kunnen verklaren waarom Satanisten er zoveel voor doen om
jonge mensen van God weg te leiden door hun leugens te vertellen over seks. Ik herhaal nogmaals, er is
niets verkeerd, niets vernederend, niets om je voor te schamen voor een seksuele relatie zoals
BEDOELD DOOR GOD, maar er is veel verkeerd als velen seks vergoddelijken, het vrije seksuele
verkeer van het menselijk lichaam, en elke volgende generatie op sluw en geslepen manier laten
geloven dat voorhuwelijkse ervaring, elke vorm van seksuele verdorvenheid en prostitutie, geheel
normaal is, als er plezier beleefd wordt van zulke uitspattingen; en dat zelfbeheersing, kuisheid en
betrouwbaarheid ouderwets zijn.
Het punt dat ik wil maken is dit – de overgrote meerderheid van mannen en vrouwen die de campagne
voor een Wereldregering, anders dan Communisme, steunen en leiden, zijn net zo bitter gekeerd tegen
God als de Communisten.
De overgrote meerderheid die het “idee” steunen dat een Wereldregering geleid door Luciferiaanse
intellectuelen, in plaats van atheistische Communisten, de enige oplossing is voor onze problemen, zijn
verstoken van moraal zoals de spreekwoordelijke wezel. Als zij tegen God zijn en tegen atheïsche
Communisten moeten ze wel Luciferianen zijn.
Bevestiging van de bovenstaande mening werd verkregen toen ik de relatie van veranderd publieke
opinie met betrekking tot moraal en spirituele waarden en de toename van jeugdige criminaliteit
besprak met een topambtenaar van het Ministerie van Gezondheid en Welzijn in Canada. Na een lange
discussie, waarbij zijn houding en gezichtsuitdrukking liet zien dat het nauwelijks kon geloven dat een
man met mijn ervaring nog steeds spirituele waarden boven materiële overwegingen kon plaatsen,
snuifde mijn gesprekspartner met verachting: “Wel! Wat stel je voor dat we doen… gooien we elke
homoseksueel uit de ambtelijke diensten, en in de gevangenis waar zij in hun rare ideeën van plezier
naar hun hartsplezier kunnen uitleven? Velen van hun zijn brilliant begeestigde mensen. Op het werk
zijn zij efficient en maken lange uren. U schijnt te vergeten dat Oscar Wilde een homoseksueel was.
Stop met het redden van de mensheid. De overgrote meerderheid zijn de moeite en tijd niet waard.
Velen van hen zullen er beter aan toe zijn als zij gedwongen moeten leven onder een totalitaire
dictatuur; zij zullen dan krijgen wat de overheid besloot dat goed voor hen is”.
Omdat ik mijn “ouderwetse ideeën” uitsprak over “Zonden”, “Moraal”, en “Huwelijkse belofte”
besloten sommige intellectuelen die ik ontmoette dat ik mij eens moest laten onderzoeken. ( Precies
wat Weishaupt zei dat moest gebeuren in 1776). Ik werd in contact gebracht met de internationaal
bekende specialist in de geestelijke gezondheidszorg. Deze man was een afgestudeerde van de
Freudiaanse School van Psychiatrie. Hij had gestudeerd in Wenen. Hij maakte deel uit vande staf van
Dr. Brock Chisholm die de Minister van Gezondheid en Welzijn was van Canada op dat moment.
Chisholm werd nadien de eerste president van de V.N. Gezondheid en Geestelijke Gezondheids
Organisaties. Deze man probeerde op een zeer vriendelijke wijze om mijn opvattingen te veranderen.
Hij luisterde, ik deed mij voor geïnteresseerd te zijn, maar ik bleef erbij om overtuigd te moeten dat

God, die ons de Geboden gaf, “verkeerd” is , en Luciferianisme dat het tegengestelde onderwijst van
die geboden “juist” is.
Ik lees de geschiedenis, die voornamelijk oorlogen en revoluties opschrijft en daarom de vooruitgang
van de World Revolutionary Movement, om de “oorzaak” te vinden wat deze vernietigende krachten
produceert, dat leidt tot zulk verschikkelijk leed. Ik dacht destijds dat de lessen die geschiedenis leren,
als zij toegepast worden op fouten van het verleden, de oplossing konden geven voor de meeste van
onze problemen. Ik werd zelfs toen misleid in het geloof dat de regering van de mensen en voor de
mensen was. Maar een studie van de moderne geschiedenis laat zien dat de jongere generatie wordt
geleerd om een pakket leugens en bedrog te geloven. Persoonlijke ervaringen onthullen dit feit.
Toen ik in 1945 in het ziekenhuis was lag ik op rug en overdacht ik deze vreemde waarheid. De
mensen die geschiedenis beschrijven zijn niet onwetend of dwaas. Als zij opzettelijk deze leugens en
bedrog publiceren met de kennis en toestemming van onze regering, dan moeten zij een zeker doel
hebben. Het was toen dat ik boeken begon te verzamelen die de verborgen geschiedenis optekenden, en
ik graafde dieper en dieper, met de medewerking van één van Canada’s leidende bibliothecarissen,
totdat ik in staat was om te leren over de dubbele levens die mensen zoals Weishaupt en Pike geleefd
hadden. Maar alhoewel ik bleef studeren en lezen was het pas tot 1956, NADAT Pawns and The Red
Fog gepubliceerd waren, dat ik uiteindelijk realiseerde dat de Illuminati, van wie ik het geheime plan
en intenties had onthuld, AAN DE TOP gecontrolleerd werden door de Synagogue of Satan. Het was
pas totdat ik informatie over de dubbele persoonlijkheid van Pike was gegeven, dat ik in staat was om
bewijs op te graven dat de Synagogue of Satan gecontrolleerd werd door de Hoge Priesters van het
Luciferiaanse Geloof. Toen ik eenmaal tot dit geheim was doorgedrongen werd het overduidelijk dat de
oorlogen en revoluties die een plaag zijn voor de huidige wereld part en deel zijn van de Luciferiaanse
samenzwering en dat ALLE aspecten van de World Revolutionary Movement deel zijn van die
samenzwering.
Geschiedschrijvers worden beperkingen opgelegd om gebeurtenissen zoals ze plaatsvinden vast te
leggen. Zij worden niet toegestaan om zaken te analyseren of te gissen. Mijn probleem was een weg te
vinden waar ik kon nalaten om geschiedenis vast te leggen maar bewijzen te verzamelen die mij in
staat zouden stellen om de gevolgde koers uit te stippelen (partijlijn in Communistische en
Illuministische dubbelspraak) naar de toekomst en naar zijn logische conclusie – de vorming van een
wereldwijd totalitaire dictatuur; en het opleggen van de Luciferiaanse ideologie op hetgeen
overgebleven is van het menselijk ras. Ik kon de samenzwering onthullen, zijn uiteindelijke doel en
doelstellingen door te citeren uit de geschriften van Weishaupt, Mazzini, Pike, Lemmi, Lenin,
Churchill, Roosevelt en anderen, maar ik wist dat ik beschuldigd zou worden van valsheid van
geschriften en dwaasheid. Ik moest gedocumenteerd bewijs vinden. Ik moest bevestiging van de
WAARHEID vinden die mij geopenbaard was, in een boek of tussen documenten, die de grootste
encyclopedisten niet zouden durven aanvechten.
Toen gebeurde een vreemde zaak. Ik lag plat op mijn rug op een fractuurbord. Ik had alles gelezen
binnen mijn bereik; Ik was moe van het denken; Ik verveelde mij. Toen kwam een gedachten binnen.
Ik had alle geschiedenis gelezen waar ik mijn handen op kon leggen behalve
BIJBELGESCHIEDENIS. Ik vroeg naar een Bijbel en een versie van King James werd naar mij
gebracht. Ik bladerde door de pagina’s met de vraag of ik de kracht en innerlijke vastberadenheid om
mij door een dergelijk imposant boek heen te waden. Toen, nadat ik een verse gelezen had dat een licht
wierp op de omstandigheden van de huidige tijd kwam een andere gedachte binnen: “waarom gebruik
je de Bijbel niet als een meetstok om de correctheid van de WAARHEID of ONWAARHEID te meten
in de bewijzen die je hebt verzameld en speciaal wat betreft de projecties die je gaat maken en de
conclusies die je gaat trekken?
Dat leek een goed idee. Het zou me de tijd besparen die nodig zou zijn om zowel de Oude als de
Nieuwe Testamenten te lezen. Vanaf toen gebruikte ik de Bijbel, het geïnspireerde woord van God, om
mij te helpen bij het scheiden van het kaf van het koren tijdens het bestuderen van het bewijs die
meerdere kisten en dossierkasten hadden gevuld.
Hoe de Synagogue of Satan de kanalen controleert van Publieke Informatie
Eerst kon ik niet begrijpen hoe de Synagogue of Satan (S.O.S.) in staat was om de publicatie en
verkoop van nieuwsbladen, tijdschriften en boeken over de hele wereld te controlleren om te
voorkomen dat de “Massa” kon vermoeden dat de leiders van de samenzwering het plan hadden om
hun lichaam, geest en ziel te ketenen. Toen loste de bestudering van de onthulling van “Tweeëntwintig
Verenigde broeders” van Weishaupt door Robinson dat probleem op. Weishaupt verlangde dat in elke
leesgroep en in publieke bibliotheken de te lezen boeken geselecteerd zouden worden door de

“Managers” die de Illuminati dienden. Nadat zij de publieke opinie gevormd hadden, konden zij “de
gewone man” laten geloven dat hij zijn eigen gevoelens uit terwijl hij eigenlijk de gedachten echoed
die in zijn geest geplaatst is door de boeken en arikelen waar hij toegang toe heeft.
De boekverkopers van Weishaupts dagen waren ook de uitgevers. Als Weishaupt , door de Illuminati
en hun “Leesgenootschappen” het lezen van het publiek controlleerde, moesten de uitgevers en de
boekverkopers hetgeen drukken waarvan zij wilde dat er gedrukt werd. Weishaupt gebruikte zelfs zijn
plan om de de schrijvers te DWINGEN materiaal te schrijven die direct of indirect de plannen van de
S.O.S. bevorderden.
Tegenwoordig voldoen schrijvers aan dit vereiste of vinden het onmogelijk om hun werk te publiceren.
Om zijn eigen woorden te citeren, schreef Weishaupt:”als wij met wetgeving de hele handel van
boekverkoop in het bezit krijgen, zullen we ervoor zorgen dat op zijn minst de schrijvers die werken
voor het doel van bijgeloof en terughoudendheid, nooit een uitgever noch lezers hebben”. Hoe
bewaarheid zijn deze woorden!
Hij zei ook: “als, uiteindelijk, door het verspreiden van (de invloed) onze broederschap, dan zullen alle
“goede” harten en “verstandige” mensen aan zich ons vasthouden en met onze middelen in een situatie
gebracht worden dat het hen mogelijk maakt om in stilte invloed uit te oefenen op alle rechtbanken,
families, ministers, parochie priesters, leraren en privé onderwijzers.
Dit was het waarom Weishaupt een plan opzette om ALLE kanalen van publieke informatie te
controleren. Kan enig neutraal persoon zeggen dat de omstandigheden van vandaag niet bewijzen dat
kranten, tijdschriften, boeken, toneel, TV en radio alleen het publiek vertellen wat diegenen die de
Synagogue of Satan leiden willen dat het publiek te weten komt? Was er eerder een tijd waarin mannen
en vrouwen onder een biertje, drankje en cocktails DACHTEN dat zij hun eigen opinie uitspraken,
terwijl zij simpelweg echoen wat hun is opgedrongen om te lezen of aan te horen? Was er eerder een
dag, sinds de tijd van Weishaupt, dat het agentschap van de Één Werelders het editoriaal beleid van alle
soorten drukwerk controleerden, zoals zij het editoriaal beleid tegenwoordig contoleren?
Terwijl Illuministen met een dubbel tong opscheppen over VRIJHEID van GEDACHTEN, Vrijheid
van Religie, Vrijheid van de Pers, Vrijheid van meningsuiting en Vrijheid van angst, hoeveel vrijheid
bestaat er werkelijk? Laat een individu maar proberen te twisten tegen de propaganda die door het
agentschap van de S.O.S. uitgegeven wordt en wordt onmiddelijk neergeslagen, besmeurd, geboycot,
bespot en uitgebeeld als iemand met een schroef los in de bovenste kamer, of anders wordt hij ervan
beschuldigd volkomen gestoord te zijn.
Weishaupt adopteerde de zespuntige ster als één van zijn symbolen van zijn Illuminati, niet omdat het
de Ster van David is, maar omdat zijn programma uit zes punten bestaat. Zij als volgend:
1. Afschaffing van alle bestaande regeringen
2. Afschaffing van alle bestaande religies
3. Afschaffing van alle privé eigendommen
4. Afschaffing van alle erfdommen
5. Afschaffing van de familie, als de “cel” waaruit een geciviliseerde gemeenschap zal ontwikkelen
6. Afschaffing van patriotisme, zover het nationale regeringen betreffen
Hoe kunnen de bovenstaande doelen een deel vormen van een Rooms Katholieke, Joodse, of
Metselaars plan om werelddominantie te bereiken? Pike, de opvolger van Weishaupt, heeft
nadrukkelijk in zijn werken die een eeuw later zijn geschreven bepaald dat :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De eerste wereldregering zal worden veranderd in “Een totalitair Luciferiaanse dictatuur”
De universele religie opgelegd aan diegene van het Goyim (menselijk vee) dat de uiteindelijke
sociale rampspoed zal overleven, zal “Het Ware Licht van de pure doctrine van Lucifer” zijn.
Dat het gehele Goyim zal worden geketend en veranderd in “een grote bundeling van
bastaardmensen”
Dat voortplanting strikt beperkt zal worden gehouden tot type en aantallen “noodzakelijk om de
behoefte van de staat (God) te vullen”
Dat voortplanting, zover het het Goyim betreft, via kunstmatige inseminatie wordt gedaan op
internationale schaal en gelimiteerd tot 5% van de mannen en 30% van de vrouwen die speciaal
geselecteerd worden voor dit doel.
Dat strenge controlle op de geesten van het Goyim zal “alle kennis van het verleden uitwissen,
inclusief religies anders dan de Luciferiaanse ideologie, en alle vormen van regering anders dan de
Luciferiaanse dictatuur.”

Omdat onverdraagzaamheid gebruikt wordt door diegene die de S.O.S. dienen om diegene die zij
willen onderwerpen onder zichzelf verdeeld te houden op religieus en raciale vraagstukken, wil ik

diegene ontkrachten die beweren dat de World Revolutionary Movement ontworpen is om Rooms
Katholieken, Communisten, Joden, Vrijmetselaars, Nazi of enig andere politieke of religieuze groep
onbetwiste wereld dominatie te geven. Denk niet voor een moment dat ik er niet volledig van bewust
ben van het feit dat er onverdraagzame, kortzichtige, dwaze en volledig bedrogen Rooms Katholieken,
Communisten, Joden, Vrijmetselaars, Fascisten en anderen zijn, die ervan overtuigd zijn dat de
wereldproblemen niet permanent opgelost worden totdat de organisatie aan wie zij behoren, religieus
en/of politiek, de wereld zou besturen.
De meesten van hen die zo geloven hebben hunzelf ervan overtuigd zoals Rooms Katholieken, Joden,
Vrijmetselaars, Communisten of Wereld Federalisten, dat als zij hard genoeg hopen, bidden en werken
de dag zal komen dat hun organisatie in staat zal zijn om een goedzinnige dictatuur te vestigen en
heerschappij afdwingt volgens hun religieuze en zogenaamde democratische principes. Deze misleidde
mensen moeten inderdaad verlicht worden. De Derde Wereldoorlog was bijna een eeuw geleden door
Pike gepland. Hij wordt nu voorbereid. De laatste sociale rampspoed zoals hij aan Mazzini op 15
augustus 1871 uitlegde en zoals het is uitgelegd aan de leden van de Palladian Rite en Grand Orient
Loges door sprekers sinds 1885, waarbij niet alleen Rooms Katholieken betrokken zijn maar de hele
zogenaamde Christenlijke wereld, en de massa’s die nu gecontroleerd worden door het Communisme
in Rusland en China. Vrijmetselarij en Judisme moeten ook vernietigd worden zodat de Luciferiaanse
ideologie… “De Nieuwe Orde” … kan worden gevestigd op de ruïnes van ALLE oude ordes. NietJoden en Joden, Communisten en Vrijmetselaars moeten hunzelf niet voor de gek houden. Zij, en hun
geloven zijn ALLEMAAL gemerkt voor complete liquidatie, zoals alle andere politieke, religieuze,
sociale diensten en vergelijkbare organisaties. Het is bedoeld dat er een grote schoonmaak gehouden
wordt, een purificatie door “Het Vuur van de Magi”.
Om te bewijzen hoe belachelijk de beschuldigingen tegen de Katholieken werkelijk zijn, bewijst de
geschiedenis toen het Vaticaan de Jezuiten schorste als onderwijsorde nadat het verraad van Weishaupt
bekend gemaakt werd. Deze schorsing werd niet opgeheven voor vele jaren (ik denk dat het 30 jaar
was). Zolang Weishaupt niet verdacht werd, bleef hij een “blijde” Jezuit. Hij droeg een “dekmantel”
dat op perfecte wijze zijn duivelse activiteiten verborg. Maar toen de Jezuiten ontbonden werden door
de pauzelijke Bull, liet hij zijn ware kleuren zien en richtte de haat van de Illuminati tegen de Jezuite
Orde. Deze haat door de Illuminsten heeft sindsdien aangehouden tot op vandaag. Jezuite scholen en
colleges zijn gesloten en leden van de Orde zijn in elke revolutie sindsdien vervolgd.
Om te bewijzen hoe belachelijk het is om de Vrijmetselaars te beschuldigen met het leiden van de
W.R.M. hoeven we alleen de inspanning van Professor Robison van Schotland te bestuderen als de
hertog van Brunswick in Duitsland, en de Grote Meesters van Britse Loges en Kapitein Henry Morgan
van New England, V.S. die probeerde te stoppen dat Illuministen infiltreerden in de Loges van
Vrijmetselarij en om te voorkomen dat Vrijmetselaars verbroederde met Grand Orient Metselarij en de
New and Reformd Palladian Rites van Pike.We moeten ook onthouden dat Copin-Albancelli een 33e
graad Metselaar was. Hij was geselecteerd om boven de 33e graad te gaan naar de mysteries van de
Grand Orient Metselarij en van de Palladian Rite. Hij weigerde op de laatste minuut, vlak voor initiatie,
omdat hij ervan was overtuigd geraakt dat aan de andere kant van het donkere gordijn Satanisme was
dat geregeerd werd met absoluut despotisme. De herziene versie van de Protocollen van Weishaupt
zeggen precies hoe Metselaars en andere geheime genootschappen ook afgeschaft moeten worden als
de leider van Luciferianisme eenmaal gekroond is als Koning-despoot van deze wereld.
Het is even absurd om je tevreden te stellen dat Judanisme de wortel is van alle kwaad net zoals om te
beweren dat de “Protocollen” zoals onthult door Sergy Nilus(1905) en Victor Marsden (1921) van de
“Learned Elders of Zion” zijn. Het is waar dat vele, veel te veel, Joden bedrogen zijn om zich aan te
sluiten bij revolutionaire organisaties. Maar het is even waar dat zeven jaar nadat Lenin absolute macht
in Rusland zich toeeigende, namens de Synagogue of Satan, dat er geen enkele Joods lid van de First
International was die niet geliquideerd of gevangen genomen was. We willen er ook graag op wijzen
dat een groot aantal van de echte Joden vandaag niet Zionisten zijn. Zij haten politiek Zionisme omdat
zij duidelijk kunnen zien dat het ontworpen is om hen te leiden naar hun eigen ultieme onderwerping
en vernietiging als een ras. Lucifer is niet bezorgd of de zielen die hij wint van God, wit of zwart zijn,
niet-Joods of Joods. Ze zijn allen vissen in zijn net. Zij zijn net zo weinig echte Joden in de Synagogue
of Satan vandaag als er waren in de dagen van Jezus Christus.
De Hertog van Brunswick was een lid van de Illuminati van Weishaupt. Zijn “bijnaam” was “Aaron”.
Maar toen hij ontdekte dat hij misleid was wat betreft de ware intenties van Weishaupt, deed hij zijn
uiterste best om de Grand Orient Metselarij uit Duitsland te schoppen. In 1794 gaf hij een manifest uit
waarmee hij Vrijmetselarij in Duitsland ontbond op de grond dat de geheime agenten van de Illuminati
zo een controle hadden dat ontbinding de enige overgebleven remedie was.
In 1878 beval de hoofd van de Britse Vrijmetselarij zich “terug te trekken van alle connecties met de
Grand Orient Metselarij”. Opnieuw in 1923 gaf het hoofd van de Britse Metselarij het volgende

manifest uit met betrekking op de Grand Orient Metselarij:”Aangezien erkenning van dat instituut
teruggetrokken is door de United Grand Loge van Engeland in 1878…. Het noodzakelijk wordt gezien
om alle leden van onze loges te waarschuwen dat zij een andere loge niet kunnen bezoeken die
gehoorzaam is aan een bevoegdheid die niet erkend wordt door de United Grand Loge van Engeland;
en verder, dat onder regel 150 van het Boek van Grondwetten, zij daarvan geen bezoekers mogen
toelaten”.
Van zowel Weishaupt als Pike staat vast dat ze zeggen dat Joden, en ook anti-Semitisme, moeten
worden gebruikt om hun eigen geheime plannen en diabolische ambities te bevorderen. Deze fase van
de samenzwering zal later verder behandelt worden.
We geven de bovenstaande informatie zodat mensen die oprecht op zoek zijn naar de WAARHEID op
hun hoede zijn voor onverdraagzamen en diegene die ruzie zoeken vanwege een verschil in kleur, ras
en/of geloof.
Keer na keer hebben we het ontmoet in onze oren, in de pers, op TV, door publieke sprekers, door
parlementariërs, vanuit spreekstoelen overal, altijd weer, dat Communisme in wezen een gevecht is
voor de geesten van de mens, en daarom de wortel van alle kwaad, en verantwoordelijk voor de
puinhoop waar de wereld zich vandaag in bevind. Dat is de grootste leugen dat de S.O.S. ooit
verzonnen en verspreid heeft. Maar die leugen is geen haar anders dan de leugen die rondgaat die de
S.O.S. in staat stelde om de wereldoorlogen Een en Twee aan te moedigen. We worden verteld in
Amerika en Engeland dat Nazisme de wortel was van alle kwaad en verantwoordelijk voor de
chaotisch omstandigheden in de wereld. De menigte in Duitsland en de landen die haar bondgenoten
zouden worden, werden verteld dezelfde onwaarheden te geloven over de Britten en Amerikanen.
Hitler was geen atheïst. Hij was zeker geen Christen; daarom moet hij wel een lid geweest zijn van de
Synagogue of Satan.
Deze beschuldiging wordt ondersteund door het feit dat het Hitler die zei “Vertel een leugen die groot
genoeg is vaak genoeg en het zal worden geaccepteerd als de WAARHEID”. Winston Churchill is
geen Communist of een Nazi, maar hij kan ook niet een behoorlijk Christen zijn omdat hij zei” Ik zal
de handen sluiten met de Duivel als het mij daardoor zal helpen bij het verslaan van die ---- Hitler.”.
Voordat we de perfecte continuiteit traceren van de Luciferiaanse samenzwering, zoals geleid en
gecontroleerd door de menselijke wezens waaruit de Synagogue of Satan sinds 1776 heeft bestaan,
zullen we eerst bewijzen dat de samenzwering, zoals herzien en gemoderniseerd door Weishaupt, nooit
een natuurlijke dood is gestorven zoals diegene die het sinds hebben geleid, ons het publiek en hun
gekozen vertegenwoordigers, hebben doen geloven.
De WAARHEID is dat zowel Communisme en Nazisme alleen het materialistische concept van
werelddominatie overwegen. Zij zoeken de controle over onze lichamen zodat fysieke controle hen in
staat stelt om onze geesten te controleren en daarmee hun materialistische ideologiën accepteren. De
Synagogue of Satan geloven echter in het bovennatuurlijke en gebruiken het Communisme en Nazisme
om hun eigen geheime plannen te bevorderen. De S.O.S is vastbesloten om de controle te krijgen over
de geest zodat het de bestemming kan bepalen van onze onsterfelijke zielen. Satanisme heeft elke paar
weken miljoenen van menselijke zielen geleverd aan Lucifer. Tijdens een volledige oorlog of revolutie
bereikt de Satanische oogst van zielen zijn hoogtepunt. Laat jezelf niet misleiden. Laat diegene die het
duivelse doel dienen, hoe ze ook zijn vermomd, je niet verblinden. De ogen zijn de ramen naar de ziel.
Dus laat de zogenaamde Illuministen niet de luiken voor je ogen sluiten. Sta erop om door het raam te
kijken zodat je kan niet alleen de horizon van deze wereld kan zien maar kan waarderen dat de strijd
die op deze wereld aan de gang is om het domein van de duivel te vergroten in de hemelse wereld
nadat God zijn laatste oordeel doet gelden.
(Nesta Webser en een andere historicus bevestigen wat ik had geleerd als resultaat van mijn eigen
onderzoeken. Leidinggevenden van Marine Inlichtingen, en de overleden Inspecteur John Leopold, die
de leiding had van de anti-subversieve tak van de R.C.M.P. 1943 – 1945, toen ik in Ottowa was, en
andere studenten van de World Revolutionary Movement, zowel kerkelijk als vrijzinnig stemmen in
dat we wedijveren met de spirituele krachten van het duister.)
Weishaupt, nadat hij was verbannen, bleef de agent van de Duivel in menselijke vorm. Hij leidde de
Luciferiaanse samenzwering zodat het zich ontwikkelde in de Grote Franse Revolutie en anderen,
inclusief de Amerikaanse Revolutie. We zullen later de reden behandelen waarom het voor het plan
van Weishaupt nodig is dat de Verenigde Staten van Amerika de laatste grote nationalistische
wereldmacht moet worden.
De Illuminati van Weishaupt en zijn Loges van de Grand Orient gingen ondergronds. Zij werden
opgevolgd door de Jacobijnen Clubs en kloosters zoals uitgelegd is in Pawns in The Game. Mirabeau
leidde de Franse Revolutie. Hij werd bekwaam geassisteerd door Adrien Duport, die ook een
ingewijdde van de Hogere Graden van de Illuminati was. Het was Dupont die in het Comité van
Propaganda het beleid van vernietiging uiteenzette die zij uitvoerden op 21 mei 1790.

Toen Weishaupt Frankrijk als een monarchie en een wereldmacht had vernietigd en de Amerikanen
elkaars keel hadden laten doorbijten vanwege alle zogenaamde grieven die door propaganda zeer echt
gemaakt werden, verplaatste hij zich naar Italië.
Illuminisme was als een wild zwijn in Italië. Onder verscheidene namen en vermommingen hadden ze
het doel om het Vaticaan te vernietigen omdat het zowel een spirituele als wereldijke macht was. De
Italiaanse Illuminsten beredeneerde, “hoe kunnen we ALLE regeringen en ALLE geloven vernietigen
als we niet eerst het Vaticaan vernietigen”. Maar deze lijn van redenatie was niet wat in lijn was met de
plannen van Weishaupt zoals we zullen bewijzen.
Italiaanse Grand Orient Metselaars en Illuminaten, en Alta Vendita leden waren niet geïnitieerd in het
HELE geheim. Volgens het plan van Weishaupt, zoals bevestigd door Mazzini, Pike, Lemmi en Lenin,
moet het Vaticaan toegestaan worden te overleven en bijna 500.000.000 zielen controleren, totdat
diegene die de Synagogue of Satan leiden beslissen dat het tijd is om ALLE Christenlijke mensen te
betrekken bij het uiteindelijke sociale rampspoed met alle mensen die gecontrolleerd worden door
atheïsch-Communisme. Om deze reden spoedde Weishaupt naar Italië om een voortijdige vernietiging
van het Vaticaan te voorkomen. Bijna honderd jaar later moest Pike eenzelfde actie ondernemen om te
voorkomen dat eerst Mazzini en later Lemmi de plannen van de Synagogue of Satan verstoorden door
hetzelfde te doen. Dit alles bewijst dat maar een paar mannen waaruit het Hoge Priesterschap van het
Luciferiaanse Geloof bestaat het hele geheim kennen en hoe hun samenzwering is bedoeld om zijn
laatste doel te bereiken.
Bewijs van de samenzwering
Zijn introductie in Amerika
Degenen die de “Grote” Franse Revolutie leidden gebruikte een vooraf bedachte “Heerschappij van
Terreur” om het Luciferiaanse principe toe te passen dat het Goyim teruggebracht moest worden tot
een algemeen niveau van onderwerping. Het is dit principe die de “Roundheads” van Cromwell zo
effectief demonstreerde toen zij de “Levellers” loslieten nadat de Synagogue of Satan had geholpen
met het verwijderen van het Gekroonde Hoofd van Engeland en de dictatoriale macht zich toeeigende.
Diegene die de Synagogue of Satan dienen zijn nog steeds het Goyim aan het wreken. In plaats van
vrouwen op te hemelen in moraliteit en deugden, die eens gevoerd werd door vrouwen die hun gedrag
ontleenden aan dat van de Moeder van Jezus Christus, hebben Satanisten “modernisme” ingevoerd die
vrouwen omlaaghaald tot het niveau van de man. Zij noemen dit “Het Stemrecht van de Vrouw”. Het
verkondigde doel was om “vrouwen te bevrijden van slavernij van het lichaam, geest en ziel”, als we
aandacht geven aan wat Mevr. Pankhurst en anderen te zeggen hadden. Maar achter de
“raambekleding” is de intentie om vrouwen te hersenspoelen naar een gedragspatroon waardoor
mannen hun respect intrekken en galantheid doden. Dit maakt allemaal deel uit van de samenzwering
om vrouwen te verlagen om, of de speeltjes te zijn van, de heersende klassen of menselijke
broedstoven om de aantallen en typen individuen te leveren waarvan de Dictator besloten heeft die
nodig zijn om de behoefte van de staat te vullen.
Onder Gods plan voor de heerschappij van het Universum zijn al Zijn Creaties gelijk geboren. Het is
een algemene denkfout om te geloven dat alle mannen gelijk geboren zijn. Het is een halve waarheid
die slechter is dan een regelrechte leugen. De ENIGE manier waarop alle mannen gelijk zijn is in het
feit dat zij allen een lichaam en ziel hebben. Wat betreft mentale capaciteit, lichamelijk
uithoudingsvermogen, fysieke schoonheid en spirituele karakteristieken zijn geen twee mensen op de
hele wereld gelijk of gelijkwaardig. God heeft bedoeld dat ieder van Zijn menselijke creaties zich, als
zij dit verlangen, spiritueel ontwikkelen totdat zij qualificeren om de hoge plaatsen in de Hemel te
vullen. Omdat menselijke wezens, en ook de engelen, intellect hebben en hun vrije wil kunnen
gebruiken, kunnen zij vervallen totdat zij zich qualificeren voor de laagste plaatsen van de Hel. De
praat van een klasseloze wereld is een pure Luciferiaanse doctrine. De capaciteit van Lucifer voor
liefde is veranderd in een capaciteit voor haat. Hij weet dat hij fout was en is, maar hij is vastbesloten
om zoveel mogelijk menselijke zielen naar zijn niveau toe te sleuren als mogelijk is; hij slaagt daar op
een verschrikkelijke efficiente manier in. De woorden van Onze Heer “Velen worden geroepen, maar
weinige worden gekozen”, zijn zo waar dat met het denken wat er nu in de wereld aan de hand is,
onder de invloed van Satanisme, werkelijk angstaanjagend is. Maar dat ontslaat ons niet van de
verantwoordelijkheid om een eind te maken aan de door de duivel geïnspireerde samenzwering. Veel te
veel mensen willen maar niet iets onplezierigs horen. Zij willen zich niet bemoeien met stinkende
zaken. Als oesters willen zij zich beperken tot hun schelp. Zij zijn de werkelijke ‘untouchables’
(onaantastbaren). Hun motto is:”Ik bemoei me met mijn eigen zaken. Laat andere met hun eigen zaken

bemoeien en laat de Duivel degene achterop nemen.” Ik kan mij niet voorstellen dat de Hemel gevuld
is met dergelijke wezens, maar zij passen wel goed in de hel.
We hebben behandeld hoe ‘het op één lijn trekken’ was gebeurt tijdens de Franse Revolutie in Pawns
in the Game, dus gaan we nu met Weishaupt naar Italië om te laten zien hoe de Synagogue of Satan
ALLE aspecten van de W.R.M. controleert, toen en tegenwoordig.
Om zijn intenties te behouden om de autoriteiten van Kerk en staat te laten geloven dat de Illuminati
dood was, zorgde Weishaupt ervoor dat de geheime revolutionaire genootschap in Italië, bekend onder
de naam “de Carbonari”, nieuw in leven geblazen werd en gereorganiseerd om de plannen van de
S.O.S. toe te passen. Hij had een bende sluipmoordenaars nodig om individuen en organisaties te
liquideren die tegen internationalisme waren. Carbonarisme herleefde in 1815. De Grand Secret
Consistory (Grote Geheime Genootschap) hield een bijeenkomst op 13 oktober 1820. Hierdoor werd de
Carbonari een deelgenoot van de Grand Orient Metselarij. Zijn leden hebben sindsdien alle politieke
moorden gepleegd. Zoals alle duivelse groepen die gecontrolleerd worden door de S.O.S., opereerde de
Carbonari onder vele namen. Één scheut was de Maffia die voornamelijk in de Verenigde Staten
opereerde. Zij leiden “Bende”oorlogen die mannen, geselecteerd door de S.O.S., aan het hoofd zetten
van georganiseerde arbeiders, gokken, drugshandel, witte slavernij en alle andere vormen misdaden.
De Mafia is tegenwoordig machtiger en actiever in de V.S. dan ooit tevoren.
Guiseppi Mazzini werd in 1827 in de Carbonari en Grand Orient Metselarij geïnitieerd. Weishaupt
beval hem om naar Amerika te gaan om in het geheim het aandeel te onwikkelen dat Amerika moest
gaan spelen in het laatste stadium van de Luciferiaanse samenzwering. Vele studenten van de W.R.M.
uiten de mening dat het Mazzini was die de mentor werd die Pike tot 1872 controleerde toen hij
(Mazzini) overleed. Met deze mening kan ik het niet eens zijn.
Ik weet dat het veel goede Amerikanen zal teleurstellen om te horen dat Iliomas Jefferson net zogoed
een andere, door publiciteit gemaakte, idool was met tekortkomingen. De Synagogue of Satan moest de
controle over Amerika krijgen zodat zij deze nieuwe reus konden gebruiken om hen in staat te stellen
om de semi-laatste en laatste stadia van hun revolutionaire plan te laten bloeien. Om dit te laten
gebeuren moest Amerika loskomen van Engeland. Ondanks alles wat het agentschap van de S.O.S. had
gedaan, had Engeland op een vreemde wijze, of door de hand van God, de revolutionaire actie van een
regeringswissel afgewezen. De Illuminist Manuilsky zei, bij het bespreken van Engeland, in zijn
speech aan de deelnemers van het 18e congres van de Commistische Partij (internationaal) in Moskou
in 1938: “Engeland is de rots waarop de golven van revolutie tot zover zonder succes hebben
stukgeslagen. Engeland en haar volk moeten worden vernietigd voordat we onze uiteindelijk
doeleinden kunnen bereiken”.
Manuilsky in niet meer een atheïsche Communist dan ik ben. Hij is één van de topleden van de S.O.S.
die Lenin opvolgde als de Illuminatie-leider van politieke actie, dat, zoals we hiervoor hebben
verklaard, in het jargon van Illuminsme, Leider van de W.R.M. betekent. Zoals ik in Red Fog Over
America uitlegde, was de Tweede Wereldoorlog ontworpen om Engeland te reduceren als een macht
van derde klasse. Het begon het opvolgende jaar. Manuilsy, ondanks bewezen een leider van de
W.R.M. te zijn, werd President gemaakt van de Verenigde Naties Veiligheidsraad zodra de V.N.
geboren werd.23
Het agentschap van de Synagogue of Satan waren druk met Amerika bezig nadat Columbus de lagere
delen ontdekten wat we nu kennen als de V.S. In tegenstelling tot het algemeen geloof was het
noordelijke deel van Amerika, van Labrador tot Virginia, ontdekt en verkent door de Vikingen
honderden jaren voordat Columbus geboren was24.
Vele mensen die Pawns en Red Fog Over America hebben gelezen hebben mij gevraagd “waarom is
het dat men hun onsterfelijke zielen aan de Duivel verkoopt als ze weten dat ze geen materiële
rijkdommen of wereldlijke macht met zich kunnen meenemen?”
Het antwoord is: Zij geloven dat Lucifer hen hun eeuwige beloning geeft, netzoals diegene van ons die
in God geloven dat Hij ons onze beloning in de Hemel geeft.
Het is het geloof in het bovennatuurlijke dat het verschil maakt tussen diegene die de S.O.S. dienen en
atheïsten. Weishaupt vertelde zijn nabije bondgenoten, bij het bespreken van atheïsten en nihilsten, dat
23

Toen ik in de Canadese Marine diende tijdens de Tweede Wereldoorlog, deels als Staf Officier Operaties op het
hoofdkwartier in Shelboume, N.S. en laater als Senior Marine Officier in Goose Bay, Labrador, had ik de
gelegenheid om de Rune berichten te zien die de Vikingen in de platte stenen hadden gehakt langs de kustlijn
tijdens hun zuidelijke opmars na hun landing op Noord Amerika vanuit Groenland. De Runetaal, en karakters,
werden niet meer gebruikt lang voordat Columbus was geboren. Ik vermeld dit feit alleen omdat het meehelpt om
te bewijzen dat diegene die de Duivel dienen, werkelijk ons onderwijssysteem controlleren zodat kinderen nu
worden geïndoctrineerd en geen kennis leren.
24
Voor meer uitleg, lees paginaps 12 tot 18 en 98 van Pawns in the Game.

hen verenigen in internationaal Communisme, en het gebruiken van hun vernietigende kracht om hun
eigen geheime plannen en ambities verder te helpen, was toegestaan omdat Communisme en atheïsme
alleen maar voorbijgaande fasen van de W.R.M. zijn. Hij en Pike voorzagen dat Communisme
compleet uitgewist zou worden in de laatste fasen van de samenzwering. Pike bevestigde dit in zijn
brief aan Mazzini van 15 augustus 1871.
Niemand legde beter dan Voltair uit waarom de S.O.S. zorgdraagt voor de perfecte voouitzetting van
de leiding van de Luciferiaanse samenzwering: “Het kan jaren duren, misschien wel eeuwen. In onze
gelederen sterft een soldaat, maar de oorlog (tegen God) duurt voort”.
Lenin ging nog een stap verder Hij zei dat het misschien wel drieduizend jaar duurt voordat de Wereld
Revolutionary Movement zijn laatste stadium bereikt en de proletariaat de zaak overneemt en een
klasseloze wereld sticht met een socialistische regering.
Lenin was een ingewijdene van de hoogste graad in de Grand Orient Metselarij. Hij wist het laatste
geheim zoals Mazzini en Lemmi voor hem. Hij gebruikte dubbelspraak om de vraag te
beantwoorden,”hoe lang zal u een absolute dictatuur aanhouden?”
Omdat de Meester Satanist de Vader van Leugens dient, laten ze zonder uitzondering het publiek
geloven dat wat zij doen voor de eer en glorie van God is en voor het publieke belang. Dat is hun
excuus gewees voor het stimuleren van elke oorlog en revolutie die tot op vandaag gevochten wordt.
Zoals de geschiedenis bewijst, zijn de meest verschrikkelijke en de meest afschrikwekkende
wreedheden op individuen en op de hele mensheid gepleegd, in de Heilige naam van God. Onze
Gezegende Heer waarschuwde ons dat dit zou gebeuren toen hij zei, “Ja, de tijd komt dat van diegene
die jouw dood, jij zal denken dat hij God dient” (John 16:2). Wij Christenen hebben elkaar met
tienduizenden gedood in de Wereldoorlogen Een en Twee… mannen…vrouwen… en kleine kinderen
aan beide kanten deden wat ze deden omdat de Synagogue of Satan ons had misleid in het geloof dat
we onze God en landen dienden.
Omdat Lucifer “Meester van Misleiding” is, gebruiken diegene waar de S.O.S. uit bestaat hun
agentschap, werkend achter de schermen van de overheid, om onze leiders, zei het koningen of
presidenten, om beleid aan te nemen die oorlogen en/of revoluties laten beginnen. Soms gebruikten
diegene die oorlogen en/of revoluties aanwakkeren de meeste onnozel excuses. In het licht van de
recente geschiedenis zullen nog maar weinig mensen lichtgelovig blijven dat zij niet kunnen zien dat
oorlogen en revoluties een lange, zeer lange tijd vooruit gepland worden. Elke oorlog en revolutie die
sinds 1776 gevochten is was ontworpen voor het bevorderen van de samenzwering van Weishaupt om
ALLE regeringen en geloven te vernietigen zoda de Luciferiaanse ideologie opgelegd kan worden op
het menselijk ras. Het voorname feit dat landen die in een oorlog elkaars vijanden zijn vervolgens
bondgenoten zijn in de volgende bewijst de waarheid van de bovenstaande verklaring. De S.O.S stellen
landen op zodat een “balans van macht” wordt behouden. Dit verzekert hen dat de volledige
vernietiging op een gegeven tijdstip kan worden bereikt. Dan wordt de kant gesteunt waarvan de S.O.S.
wil dat er wint. Maar de overwinnaar bereikt alleen een lege overwinnig. Nadat oorlogen ontwikkeld
werden in wereldoorlogen werd de macht en sterkte van de V.S. tot twee keer toe twee jaar
tegengehouden, voordat zij werd losgelaten om Duitsland en haar bontgenoten te verslaan. Nazisme,
alleen een ander woord voor Nietzcheisme, was georganiseerd en gebruikt zoals Weishaupt en Pike
het wilden. De Nazileiders die teveel wisten werden geliquideerd door “gerechtvaardigde toegepaste
wetgeving” precies zoals Weishaupt in de jaren van 1770 zei dat moest gebeuren.
Maar om terug te komen op Pike en Mazzini, wil ik op het feit wijzen dat de Hoge Priesters van het
Luciferiaanse Geloof de Synagogue of Satan controleren. Dat was waar wat het plot betreft om
Christus te kruisigen. Het is waar wat betreft Mazzini, Lemmi, Lenin en Manuilsky, die, op hun beurt,
de revolutionaire plannen van de samenzweerders leidden sinds 1834. Het bewijs dat eerder geleverd is
zou moeten hebben bewezen dat noch Mazzini noch Lemmi volledig op de hoogte waren met het
Volledige Geheim tot pas ver na de tijd dat zij waren geselecteerd om “Leiders van Politieke Actie” te
zijn. Pike reorganiseerde de Palladian Rite om een geheim hoogdkwartier te zijn voor diegene die de
W.R.M. leiden omdat de Loges van de Grand Orient meer en meer verdacht werden vanwege de
activiteiten van Mazzini en Lemmi. Pike, werkend vanuit zijn hoofdkwartier in Charleston S.C., richtte
twee raden van toezicht op om de politieke en dogmatische activiteiten te leiden van de andere
drieëntwintig raden die hij en Mazzini over de wereld hadden geplaatst. In Rome, onder Mazzini, zag
de raad toe op “Politieke actie” tegen regeringen. In Berlijn zag de toezichthoudende raad toe op het
dogmatische en financiële beleid en activiteiten van de S.O.S. De manier waarop de leider van
dogmatische activiteiten Nietzcheisme ontwikkelde naar Nazisme en het daarna liet vernietigen is
typerend voor wat ik bedoel. Maar lang voordat Pike Hoge Priester werd van de Luciferiaanse Geloof
was de samenzwering, AAN DE TOP, uit Charleston S.C. gekomen. Pike volgde Moses Holbrook op
en de leiding van de samenzwering, AAN DE TOP, is sindsdien in de V.S. gebleven.

Het boek Ierse en Engelse Vrijmetselaars en hun Buitenlandse Broeders uitgegeven in 1878, werpt
aanzienlijk licht op deze fase van de samenzwering. Zoals alle andere boeken, die informatie bevatten
die zelfs een beetje licht laat schijnen op de diabolisch leiding van de W.R.M, is dit boek bijna
onbekend. Er bestaan, echter nog steeds kopiën, in enkele van de overgebleven nationale archieven. Ik
was op de hoogte gebracht dat er een kopie in de Vaticaanse bibliotheek was, als recent als 1946.
Beginnend op pagina 62 van het hierbovengenoemde boek leren we dat de Hoogste Autoriteit van de
Grand Orient in Italië, dwz. Mazzini of Lemmi, een “Permanente Instructie (of Practische Code van
Regels) Handleiding uitgaf voor de Hoofden van de Hoogste Graden van Metselarij.”
Één sectie van dit document zegt dat “Ons uiteindelijk doel is dat van Voltair, van de Franse Revolutie
– de complete uitroeiing van Katholicisme, en uiteindelijk het Christendom. Als het Christendom zou
overleven, zelfs op de ruïnes van Rome, dan zou het, even later, herleven en doorleven. We moeten nu
overwegen hoe we ons doel met zekerheid moeten bereiken, niet door onszelf te misleiden met
waanbeelden, die het uiteindelijke succes van onze zaak oneindig zou verlengen en waarschijnlijk
compromiteren…. De Paus, wie dat ook mag zijn, zal zich nooit aansluiten bij een geheime
genootschap. Het wordt dan de plicht van de geheime organisatie om de eerste stap naar de Kerk en de
Paus te zetten met het doel om beiden te veroveren. Het werk waar we ons in vastbijten in niet het werk
van een dag, noch een maand, noch een jaar… wat we zouden moeten zoeken, dat wat we zouden
moeten afwachten, zoals de Joden hun Messiah afwachten, is een Paus volgens onze wensen…
“Maar wanneer en hoe”. Het onbekende kan nog niet gezien worden. Het Heilige Schrift wijst erop, en
de grootste theologen bevestigen, dat ondanks de bovennatuurlijke gaven van zowel engelen die
gevallen zijn als diegene die trouw gebleven zijn aan God, Hij (God) onthield de engelen de macht om
de toekomst te voorzien. Met andere woorden, kunnen zij duizenden jaren de Luciferiaanse
samenzwering vooruitplannen, maar zij kunnen er niet zeker van zijn dat hun plannen zullen uitkomen
zoals verwacht. Dat is waarom hun agentschap op aarde altijd probeer te weten te komen wat de
toekomst brengt. Vandaar het oude gezegde “De mens stelt iets voor, God stelt iets beschikbaar”.
Niettemin, als niets ons van ons uitgetekende plan brengt, moeten we ons nieuw aangevangen werk
oppakken alsof het morgen volbracht zou zijn”.
De Opperste ambtenaar van de Loges van de Grand Orient gaf daarop instructies dat het document
uitgegeven was voor het informeren van de heersers van de Supreme Vendita. Zij zeiden, “de
informatie moet verborgen worden voor de simpele geïnitieerden.” De broeders zouden moeten worden
geïndoctrineerd door het toepassen van “insegnamento” wat “geheim memoranda” betekent.
Het plot dat bedacht was door Weishaupt en Mazzini was dat Italianen en anderen zich uitgeven als
Rooms Katholieken om het Vaticaan te infiltreren, en, zoals Weishaupt voorheen had verklaart, “van
binnenuit uitboren zodat niets overblijft dan een lege huls”. Wat door Weishaupt aan Mazzini was
geïnstrueerd om met het Vaticaan te doen, instrueerde hij later aan Generaal Albert Pike om te doen
met de hoogste niveaus van de Vrijmetselarij; en waarvoor Adolphe Isaac Cremieux was geselecteerd
om te doen met de hogere leiding van het orthodox Judaïsme.
De gegeven instructies waren hetzelfde. Diegene die geselecteerd waren om deze fase van het plot uit
te voeren moesten agentschappen van de Illuminati in leidinggevende posities plaatsen van alle drie de
organisaties en hunzelf erkend krijgen als “specialisten”, “experts”, en “adviseurs”. Zij mochten niet
proberen op enige wijze zich te bemoeien met de gevestigde leer en beleid van de drie geloven, maar
zij moesten behoeden dat de leiders van de drie wereldmachten informatie kregen dat hun
achterdochtig zou maken dat de Synagogue of Satan ALLE subversieve bewegingen AAN DE TOP
controleerden. Zij moesten op één of andere manier het zwijgen afdwingen van eenieder die
achterdochtig werd.
De overleden Paus Pius XII moet iets vermoed hebben dat er iets radicaal verkeerd was binnen het
Vaticaan omdat hij onmogelijk onwetend kan zijn gebleven dat hij onder een continue toezicht stond.
Het is zeer betekenisvol dat toen dit toezicht verminderd werd, toen er gedacht werd dat hij in 1958 op
sterven lag, hij een betrouwbare secretaris ontbood en hem opdroeg om 500.000.000 leden van de
Rooms Katholieke Kerk te laten bidden voor de “Zwijgende Kerk”. Een verkeerde interpretatie werd
aan zijn woorden gegeven. Het werd gepubliceerd in de Katholieke Krant dat Zijne Heiligheid de Kerk
had bedoelt achter het Ijzeren en Bamboo Gordijnen. Dit is niet zo. Zonder twijfel zei hij wat hij
bedoelde. Als hij gewild had dat de Getrouwen zouden bidden voor de “Vervolgde Kerk”, zou hij dat
zo gezegd hebben. Hij vroeg om te bidden voor de Kerk die zwijgzaam was ondanks de vrijheid.
Toen de Paus ook zei, en nadien herhaalde dat hij Christus had gezien en met hem gewandeld had.
Maar dit werd ook verzwegen. WAAROM?
Adolphe Isaac Cremieux (1796-1880) kwam uit een zogenaamde Joodse familie uit Zuid Frankrijk. Hij
was toegelaten tot de advocatuur van Nimes in 1817. Hij was van het type advocaten waarvan
Weishaupt had gezegd dat ze in de Illuminati moesten worden ingelijfd. Precies zoals Pike later, was
Cremieux geïnfiltreerd in de Vrijmetselarij. Hij was een lid van de Loge van Mizraim, de Schotse Rite,

en vervolgens geïnitieerd in de Loges van de Grand Orient. Cremieux werkte om de bovengenoemde
geheime genootschappen te verenigen en werd de Grote Meester in Frankrijk zoals Pike in Amerika en
Mazzini in Italië.
De activiteiten van Cremieux werden gefinancierd door de Rothschilds en de Montifiores. Hij liet zich
in met de meest wreede vormen van politieke intrigue en misleiding. Alle beschikbare middelen van
de S.O.S. werden ingezet om hem Hoofdambtenaar voor Napoleon te worden zodat hij beleidszaken
kon promoten die de Luciferiaanse samenzwering zou bevorderen vanachter de schermen en
tegelijkertijd ook van de Britse regering. Maar zijn dubbel agenda werd ontdekt en toen Louis
Napoleon zijn staatsgreep uitvoerde op 2 december 1851, en hemzelf Keizer Napoleon II maakte,
stelde hij Generaal Cavaignac aan als zijn Premier en gooide Cremieux in de gevangenis. Hij werd
gevangen gehouden in de gevangenissen van Vuicennes en Mazas. Toen hij vrijgelaten werd, werd
Cremieux geselecteerd om de activiteiten te helpen leiden van Karl Marx en andere revolutionairen
zoals Louis Blanc, Ledrun, Rollin, Pierre en vele anderen.
Cremieux voerde de plannen van de S.O.S. uit voor oorlogen en revoluties in Frankrijk zoals Mazzini
andere leiders liet uitvoeren in Duitsland en andere landen. Dus het omverwerpen van Napoleon werd
bereikt net zoals de nederlaag van Frankrijk door Duitsland in het jaar 1871. Op dit moment werd
Cremieux opnieuw openlijk betrokken in de politiek en hij werd de president van de ‘Alliance Israelite
Universelle (A.L.U). Al op 31 mei 1864 vertelde Cremieux aan de Grote Bijeenkomst van de A.L.U.
“het bontgenootschap beperkt zich niet tot onze cult, het verkondigt zijn verzoeken aan alle culten en
wil in alle religies binnendringen zoals het binnengedrongen is in alle landen. Laat ons doortastend
ondernemen om alle culten te verenigen onder één vlag van Vereniging en Vooruitgang. Zo luidt de
slogan van Humaniteit”. (Internationalisme)
We horen vandaag dezelfde oude dubbelspraak als voorspraak voor een Wereldregering. John Leopold,
tijdens zijn leiderschap van de anti-subversieve deel van de Royal Canadian Mounted Police, gaf in
1944 aan mij toe dat het Amerikaans Joods Commité de uitgroei is van de Alliance Israelite
Universelle. Leopold was een echte Jood (Hebreeuw). Hij vertelde me dat de Amerikaanse en
Canadese Joodse Comités de Joodse Communisten AAN DE TOP volledig controlleerde. Hij stemde in
dat de Alliance Israelite Universelle AAN DE TOP georganiseerd en geleid werd door de Synagogue
of Satan. Hij zei dat de A.L.U. en A.J.C niet meer Joods als bewegingen waren dan de Illuminati Loges
van Grand Orient Metselarij of de Councils of the Palladian Rite oprechte Vrijmetselarij zijn, zoals
gepraktiseerd in de Schotse Rite Loges in Engeland en Amerika.

Generaal Albert Pike en de samenzwering
Volledig bewust met het feit dat het vertellen van de waarheid veel mensen zal kwetsen, en diegene die
het Duivelse doel dienen zal boos maken, vinden we het nog steeds noodzakelijk om het bewijs te
leveren dat Generaal Albert Pike een dubbel leven leidde. Het feit dat zoweinig bekend is over zijn
geheime privé leven is niet zo verwonderlijk. De Synagogue of Satan zijn zonen van de Vader van
leugens (Lucifer); diegene die de controle en de leiding hebben van de Luciferiaanse samenzwering op
deze aarde zijn “Meesters van het Bedrog”.
Vanwege deze reden zijn diegene waaruit de S.O.S. heeft bestaan gedurende de eeuwen heen en als
grote patriotten, grote filantropen, grote niet-Joden en grote Joden aan het volk gepresenteerd. Terwijl
de geschiedenis of onderzoek aantoont dat ze een persoonlijkheid hebben als ‘Jekyl en Hyde’, we
noemen hen “Idolen met tekortkomingen”. De mensen die S.O.S. gebruiken om hun geheime plannen
te bevorderen worden opgehemeld als publieke personages zodat zij beter invloed kunnen uitoefenen
op de geesten van “hun publiek”. De huidige praktijk van verheerlijking van iedereen die verbonden is
met Holywood laat goed zien wat ik bedoel.
Actrices worden rollen gegeven die hen uitbeelden als seksueel vrije personages als de
spreekwoordelijke wezel. Dit is Satanisme in actie. Het doel hierachter is om de moraal af te breken
van de jongere generatie. Als het ‘goed’ is voor hun idolen om een ‘modern’ leven te leiden en
seksuele gemeenschap te hebben met elke man die ze leuk vinden, maakt het voor tieners
geloofwaardig dat er geen zonde is om ook een ‘modern’ leven te leiden. Ouders en geestelijken die
iets anders zeggen worden gebrandmerkt als stom en ouderwets. Diegene die de W.R.M. AAN DE
TOP leiden zeggen “De beste revolutionair is een jonge persoon zonder enige moraal”.
De verborgen geschiedenis bewijst dat Generaal Albert Pike een van die mannen is van wie het Heilige
Schrift ons verteld waar we voor op moeten passen. In Matt.24:24, Mark 13:22,14:56, etc, worden we
verteld dat valse profeten en valse Christusfiguren zullen opkomen en tekenen en wonderen laten zien,
om zelfs de ‘Verkozenen’te verleiden (misleiden), als het mogelijk zou zijn. Gedocumenteerde

bewijzen laten zien dat Pike niet alleen een valse Christus was, hij was, voordat hij stierf, de Hoge
Priester van de Luciferiaanse ideologie op deze aarde, en als zodanig, controleerde hij de Synagogue of
Satan.
Zijn militaire blauwdruk spreekt over drie wereldoorlogen en drie grote revoluties om de herziene
versie van Weishaupt van de eeuwenoude Luciferiaanse samenzwering naar zijn laatste stadium te
brengen. In de jaren van 1860 is vastgelegd dat hij zei dat zijn militaire programma wel honderd jaar of
iets langer zou duren om de dag te bereiken wanneer diegene die AAN DE TOP de samenzwering
leiden hun leider Koning-despoot van de hele wereld zullen kronen en een totalitaire dictatatuur zullen
opleggen op hetgeen overgebleven is van het menselijk ras.
Toen Weishaupt de Illuminati organiseerde van 1776 tot 1784 om zijn herziene en gemoderniseerde
versie van het Luciferiaans Protocol uit te voeren, is er vastgelegd dat hij en zijn bondgenoten
bespraken of ze al of niet het Christendom, Judaïsme, Vrijmetselarij of atheïsme zouden gebruiken als
een dekmantel waaronder zij hun geheime plannen en activiteiten zouden verbergen. Dit was bijna
dezelfde beslissing die de Khazaren leiders hadden moeten maken toen zijn begonnen met het
veroveren van Europa 300 AD. Diegenen die de Khazar invasie in zuidoost Europa leidden besloten
om Talmudisme op te dringen op diegene die zij leidden en overwonnen, als voorkeur boven
Mohammadisme of Christendom. Zij gebruikten daarom anit-Mohammedisme en anti-Christendom als
emoties om hun kwade doel te dienen.
Weishaupt en zijn Illuminati besloten om te profiteren van wat de geschiedenis op dit gebied aan lessen
geboden had. Zij besloten om alle vier van deze religies te gebruiken om hun kwade doeleinden te
verbergen en hun eigen geheime plannen en diabolische ambities verder te helpen.’
Weishaupt besloot dat de Illuminati zou infiltreren in de Vrijmetselarij omdat het een geheime
genootschap was waarin leden door eed gebonden konden worden om niets te onthullen wat zij zouden
kunnen horen of leren. Zelfs de leerlingen, de vroege beginners moeten zweren “In de Naam van de
Opperste Architect van de hele Wereld, ik … naam… zal nooit de geheimen, tekens, aanrakingen,
woorden, doctrines of gewoonten onthullen van de Vrij-metselaars en zal boven alles een eeuwig
zwijgen behouden over deze zaken behouden. Ik beloof, en zweer tot God, niets te onthullen door pen,
woorden of gebaren, en nooit te hebben geschreven, gelitografeerd, gedrukt of gepubliceerd iets dat aan
mij is toevertrouwd tot nu toe en aan mij vanaf nu wordt toevertrouwd. Ik verbind mijzelf en
onderwerp mij aan de straf dientengevolge als ik mijn woord niet houd; Laat mijn lippen branden met
een rood-heet ijzeren – laten ze mijn hand afhakken, en mijn nek en mijn tong uitrukken, laat mijn
lichaam opgehangen worden in de Loge tijdens de toelating van een nieuwe broeder zodat het als een
stigma van mijn ongeloof mag dienen en een afschuw voor de rest. Laat het naderhand verbrand
worden en het as op de wind gegooid worden zodat geen spoor van herinnering zal overblijven van
mijn verraad. Dus laat God en Zijn Heilige Gospel mij helpen. Laat het zo zijn” (Eckert Vol.I p.33-34)
We publiceren de ede alleen om te bewijzen dat de lagere graad Metselaars eerlijk en oprecht geloven
dat zij zich bij de geheime genootschap aansluiten om het doel van God vooruit te helpen en hun
medemens te helpen zoals God geboden had. Als ze geïnitieerd worden willen zij onzelfzuchtig deze
plicht vervullen met de beperking van hun vermogens en middelen. De overgrote meerderheid van de
32e en 33e graad Metselaars weten niet, of vermoeden zelfs, dat AAN DE HOOGSTE TOP, achter het
bereik van allen behalve die speciaal geselecteerd zijn de Synagogue of Satan staat, gecontrolleerd door
de Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof.
Weishaupt was zeer duidelijk in zijn instructies dat de Metselarij Loges alleen gebruikt mochten
worden als plaatsen waarin de Illuminatie een geheime genootschap binnen een geheime genootschap
kon organiseren. Hij maakte het zeer duidelijk dat het doel van infiltratie was om Illuministen in een
positie te plaatsen zodat zij contact konden leggen met mannen van hoge sociale posities en bewezen
staat van dienst in zaken, de kunst, beroepsgroepen en politiek, etc. De Illuminati gebruikte daarna hun
macht en invloed om hun agentschap op sleutelposities te plaatsen op alle niveaus van de samenleving
en velden van menselijk ondernemen. De gewone leden moesten alleen worden gebruikt om het idee
van een Wereldregering en een Wereldreligie te promoten.
De Meesters van Bedrog wilde Metselarij filantropie gebruiken om simpelweg hun diabolische doel te
bedekken en om hun agenten een waas van aanzien te geven. De les om te leren is dit: Geen enkel
Christen zou moeten zweren om een geheim te behouden totdat hij de volledig kennis heeft wat de eed
van geheimhouding inhoudt. Om Gods intenties te promoten, moeten we ze bekend maken. Diegene
die Luciferianisme promoten houden hun plannen en doel geheim.

Het volgende is de voorpagina van een boek geschreven door Albert Pike.
Moraal en Leer
Van de
Klassiek en Geaccepteerde
Schotse Rite
Van
Vrijmetselarij
Geprepareerd voor de
Opperste Raad van de
Driëndertigste Graad
Voor de
Zuidelijke Bevoegdheid van de
Verenigde Staten
En
Gepubliceerd onder haar bevoegd gezag
Op de achterkant van de titelplaat staat: “Ingediend volgens het besluit van het Congres, in het jaar
1871 door Albert Pike, in het Kantoor van Bibliotheek van het Congres, te Washington D.C. Ingediend
volgens het Besluit van het Congres in het jaar 1905, door de Opperste Raad van de Zuidelijke
Bevoegdheid. A.A,S.R, V.S., in het Kantoor van de Bibliotheek van het Congres, te Washington, D.C”
We citeren uit Hoofdstuk XXX, Ridder van Kadosh; pagina 819: “De Blauwe Graden zijn pas de
buitenste ring van de Tempel. Een deel van de symbolen worden daar getoond aan de geïnitieerde,
maar hij wordt opzettelijk misleid door valse interpretaties. Het is niet de bedoeling dat hij ze zal
begrijpen; maar het is de bedoeling dat hij zich voorstelt ze te begrijpen. Hun ware uitleg is
voorbehouden aan de INGEWIJDEN, de PRINSEN VAN METSELARIJ. Het hele lichaam van de
Koninklijke en Sacerdotelachige Kunst was zo zorgvuldig verborgen, sinds eeuwen, in de Hoge
Graden, zodat het zelfs nog onmogelijk is om velen van de mysteries op te lossen die zij bevatten. Het
is goed genoeg voor de massa van diegene die zich Metselaars noemen, om zich voor te stellen dat
alles is besloten in de Blauwe Graden: en de pogingen om de ware betekenis te vinden zullen
ontoereikend zijn, en zonder enige echte beloning hun verplichtingen als een ingewijdene verzaken.
Metselarij is de werkelijke Sfinx, tot op het hoofd begraven in de zandheuvels die door de tijd zijn
opgehoopt.”
Het boek waar dit uitgehaald is draagt de uitgeversnaam: LH. Jenkins, Inc., Richmond, Virginia, mei
1920.
De wijze waarop de Illuminaten infiltreerden in de Loges van de Schotse Rite met locaties over de hele
wereld wordt het best geïllustreerd door het levensverhaal van Generaal Albert Pike te vertellen. Dit
verhaal onthuld hoe professoren die bij de Illuminati horen exceptioneel briljante studenten selecteren
en hen indoctrineren in één of andere manier van internationalisme. Zij gebruiken hen dan om diegene
te dienen die de Luciferiaanse samenzwering leiden. Het leven van Pike laat ook zien hoe diegene die
de World Revolutionary Movement AAN DE TOP leiden de controle krijgen over hooggeplaatste
officieren in het leger van hun respectievelijke landen. Ik verklaar plechtig dat totaan 1957 ik alleen de
kant van het leven van Pike kende die naar hem verwees als een grootse leraar, een slimme advocaat,
een brave soldaat, een fervent Christen, en bovenal een grootse Amerikaanse patriot. Ik vermeldde niet
eens zijn naam in de connectie met de World Revolutionary Movement in de eerste edities van Pawns
in the Game of The Red Fog Over America. Mijn overtuiging met betrekking tot Generaal Albert Pike
van voor 1957 was gelijk aan die van letterlijk miljoenen andere mensen, voornamelijk Vrijmetselaars,
in alle landen van de wereld. Maar per ongeluk, terwijl ik bestudeerde wat er achter het “Little Rock
incident” stak, kwam ik een aanwijzing tegen die erop wees dat Albert Pike een dubbel leven had
geleid. Onderzoek bewees dat hij de grootste Dr.Jekyl en Mr. Hyde was van de 19e eeuw. Allereerst
zal ik mijn lezer het beeld schetsen die ik had van voor 1957.
Albert Pike, Amerikaans Patriot en Christenlijk Heerschap
Generaal Albert Pike werd in Boston, Mass. Geboren op 29 december 1809. Zijn ouders verhuisden
naar Newbury Mass., toen Albert vier jaar oud was. Hij groeide daar op. Hij volgde de ‘gewone’
school, maar, omdat hij exceptionele mentale capaciteiten liet zien, werd hem een paar semester
gegeven op een privéschool, en daarna op de Academie in Framingham. Zijn capaciteit om te studeren
en kennis tot zich te nemen was zo groot dat hij eigenlijk anderen begon te onderwijzen op

vijftienjarige leeftijd. Op zijn zestiende haalde hij een examen die hem in staat stelde om Harvard
Universiteit binnen te komen als eerstejaars.
Omdat zijn ouders zijn leergeld niet konden betalen, onderwees Pike in Gloucester tijdens de herfst en
winterseizoenen en betaalde zijn eigen studie. Hij qualifiseerde zich voor de juniorklasse van Harvard,,
maar vanwege problemen met de faculteit verliet hij de universiteit en keerde naar huis terug om
zichzelf te onderwijzen. Hij vertelde zijn ouders en vrienden dat hij Harvard verliet vanwege een
misvatting over leergelden.
Bij zijn terugkeer naar huis onderwees hij in Fairhaven en Newburyport. Hij werd assistant van het
hoofd. Nadien, voor een korte periode, werd hij hoofd van de Newburyport Grammer School. Hij was
nog begin twintig. Vervolgens werd hij hoofd van een privéschool en diende in deze functie tot het
einde van het voorjaartremester van 1831.
Aan het begin van de zomer van 1831 brak hij compleet met zijn succesvolle onderwijscarrière en liep
te voet naar het westen. Hij reisde, studeerde en leefde met de Indianen. Hij leerde hun taal en
gewoonten. Met zijn eerlijkheid als hij met hun omging, zijn rechtdoorzee benadering bij een
probleemstelling of bij het uit de weg ruimen van een misverstand, won hij het vertrouwen van de
Indianen. Hij vestigde zich in Little Rock, Arkansas, in 1833.
Hij werd redacteur bij de Arkansas Gazette. Hij schreef ook artikelen voor andere publicaties, inclusief
een serie gedichten voor Blackwoods Magazine in Edinburgh, Schotland. Deze werden gepubliceerd
door John Wilson, de redacteur in 1838. Wilson prijsde vol lof over Pike als “De opkomende dichter in
Amerika, wiens gedichten hem het recht geven om zijn plek op te eisen in de hoogste ranken van
dichters van zijn land. Zijn enorme genialiteit merkt hem om een dichter van de Titanen te zijn”. Pike
gebruikte zijn verdiende geld van zijn literaire verdiensten om zichzelf te onderwijzen in rechten.
Pike nam vrijwillig dienst en vocht voor de V.S. in de oorlog met Mexico. Hij werd kapitein van de
Cavelarie en kreeg een onderscheiding voor zijn deelname in de Strijd om Buena Vista. Hierna nam hij
éénenveertig man mee en reed van Saltillo naar Chihuahua, een afstand van vijfhonderd mijl, door een
land geteisterd door bandieten en gevluchte soldaten van de verslagen legers van Santa Anna. De stad
Mapini gaf zich over toen op de heenreis was.
Pike bouwde een indrukwekkend herenhuis in Little Rock in 1840, dat dertien kamers bevatte. Hij
bracht zij advocatenkantoor naar New Orleans in 1851 en advocateerde voor het Hoge Gerecht van de
Verenigde Staten. Hij keerde naar Little Rock terug in 1857 en leefde daar tot het uitbreken van de
Burgeroorlog. Hij werd Brigadier Generaal bij de Confederate Army, en Commissaris om verdragen af
te sluiten met de Indianen, waarvan de claims tegen de Regering van de Verenigde Staten hij
naderhand tegen procedeerden.
Na de oorlog woonde hij in Memphis, Tennessee voor meerdere jaren, waarna hij naar Washington
verhuisde ongeveer in 1869, waar hij de rest van zijn leven verbleef. Hij stierf op 2 april 1891.
Het opklimmen van Pike in de Vrijmetselarij was zeer opmerkelijk. Volgens zijn dochter, Mrs. Liliana
Pike Broom, was haar vader in de Wester Ster Loge van Little Rock, Arkansas in 1850 geïnitieerd op
41 jarige leeftijd. Hij werd Aanbidbare Meester in juli van hetzelfde jaar.
Hij was een charterlid van de Mangnolia Loge no060, Little Rock en Aanbidbare Meester ad vitam van
die Loge in 1853. Hieraan voorafgaand was hij “Verheven in de Union Chapter No.2, Little Rock,
gecreëerde Ridder Tempelier No1 Loge in Washington, D.C. Hij was ook een gekozen Grote Hoge
Priester van de Grand Chapter van Arkansas. In 1853.
In 1858 ontving hij van Broeder Theodore Satan. Parvin uit Connecticut, de 4e tot 32e graad inclusief
in de Klassieke en Geaccepteerde Schotse Rite op 20 maart 1853. Op 23 april 1857 werkt hij verheven
naar Eerbiedige Inpecteur Generaal en gekroond als Actief Lid van de Opperste Raad , Zuidelijk
Bevoegdheid op 20 maart 1858 te Charleston, South Carolina. Toen Broeder John Honour ontslag nam
als Grote Commandeur werd Albert Pike gekozen als M.P. Souvereine Grote-Commandeur van de
Opperste Raad van de Zuidelijke Bevoegdheid van de Verenigde Staten op 2 januari 1859. Hij werd
later Souvereine Pontiff van de Universele Vrijmetselarij. Dit is de publieke loopbaan van Pike, en
waarom Amerikanen naar hem opkijken als een voorbeeld van echte Amerikanisme.
Maar wat is zijn geheime loopbaan?
Het was tijdens het einde van mijn onderzoek naar het Little Rock intergratie incident in1957 dat ik te
weten kwam over de snelle opgang van Pike in de Vrijmetselarij en wetende dat Weishaupt, door het
gebruiken van Thomas Jefferson en Moses Holbrook, Illuministen had geïnfiltreerd in de Metselarij
Loges van Amerika, besloot ik dat ik de oorzaak en betekenis moest zoeken voor het feit dat het
herenhuis van Pike in Little Rock dertien kamers had. ‘Dertien’ is prominent aanwezig in Satanische,
Luciferiaanse en Cabalistische rituelen, codes en geschriften, etc.
Mijn onderzoekingen produceerde gedocumenteerde bewijs om aan te tonen dat vanwege de
exceptionele mentale capaciteit van Pike, hij opviel aan de professoren van Harvard die lid waren van
de Illuminati die in zijn geest lieten ontwikkelen, dat het ‘idee van een Wereldregering, een

Wereldreligie en een Wereld financieel en ecomisch systeem de ENIGE oplossing voor de vele en
gevarieerde problemen was ’.
Ik ontdekte vervolgens dat zijn vertrek uit Harvard niet vanwege het gebrek aan financiën was, of
vanwege een misverstand met de faculteit over leergelden, maar vanwege zijn ‘radicale’ ideeën en
leerstof.
Toen hij vastberaden naar huis terugkeerde om zijn weg, ondanks de oppositie, naar de top te
‘vechten’, was hij in de juiste geestestoestand om te worden gerecruiteerd voor de ‘Minerven’ of
‘leerstoel’ in de lagere graden van de Illuminati.
Ik vond uit dat diegene die in het geheim de Luciferiaanse samenzwering in Amerika leiden besloten
om de mentale capaciteiten van Pike, zijn kwaliteiten als leraar en zijn bekwaamheid om talen te
beheersen, te gebruiken om hun plannen te bevorderen. Zij hadden zijn fysieke moed en
oplossingsgerichtheid getest door hem tussen de Indianen te sturen om zijn brood te verdienen door
zijn hersens te gebruiken, terwijl hij hun taal en gewoontes leerde. Als diegene die de Amerikaanse
Burgeroorlog aan het kweken waren, konden zij Pike en zijn connecties met de Indianen gebruiken als
de tijd rijp was voor het uitbreken van vijandigheden.
Pike doorbracht deze test met hoge cijfers en een lintje. Hij moest vervolgens militaire ervaring opdoen
door een periode van actieve dienst. Dit een vast principe en voldaan worden door elke man die wil
doordringen tot een positie van leiderschap in de World Revolutionary Movement. Duizenden
Amerikaans burgers, duizenden Britse burgers en meer dan tweeduizend Canadezen sloten zich aan bij
de Internationale Brigade van Major Attlee en vochten in de Spaanse Burgeroorlog, 1926-1929, zodat
zij militaire ervaring opdeden die nodig was voor een Communist om zich te kwalificeren voor
leiderschap in de World Revolutionary Movement. De Mexicaanse Oorlog gaf aan Pike de
noodzakelijke gelegenheid.
Nadat hij zichzelf bewezen had om een man met uitzonderlijke gaven, persoonlijke moed en
leiderschap, te zijn, werd Pike in 1850 geïnfiltreerd in de Schotse Rite van Vrijmetselarij. Hij
onderscheidde zich weer en won het vertrouwen en respect van de leden.
De archieven in Washington D.C. gooien wat onverwacht licht op de connecties van Pike met de
Indianen tijdens de Burgeroorlog. Deze stukken laten zien dat hij eerst een regiment leidde en
naderhand een brigade van Indiaanse Troepen, C.S.A. Het onthuld ook het feit dat de Indiaanse troepen
van Pike ontbonden waren op bevel van President Jefferson Davis vanwege gruwelijkheden die zij
hadden gedaan onder het mom van legitieme oorlogsvoering.
Onderzoek naar de bondgenoten van Pike toen hij op Harvard zat en terwijl hij onderwees op een
privéschool, bewezen dat hij bekend werd met mannen die lid waren van de Illuminati, mannen die
verbonden waren met Moses Holbrook, Clinton Roosevelt, Danna, Greeley, etc. Er is bewijs die er op
duidt dat nadat het herenhuis van Pike met dertien kamers was gebruikt als geheim hoofdkwarter van
diegene waaruit de Synagogue of Satan bestaat, en dat binnen die muren occultisme werd beleid, en
Satanische rituelen werden opgevoerd, gebaseerd op het Kabalisme zoals door Moses Mendelsohn
werd gebruikt bij initiaties in de hogere graden van de Illuminati van Weishaupt in Frankfurt, Duitsland
van voor 1784.
Nog meer licht werd op deze fase van het geheime leven van Pike geworpen toen onderzoek onhulde
dat nadat Pike de bewoning van zijn herenhuis in Little Rock opgaf, deze werd ingenomen door John
Gould Fletcher, die ook spiritualisme en occultisme pratiseerde. Hij won de Pulitzer Prijs voor zijn
gedicht over het herenhuis van Pike met de titel, ”De Geesten van een Oude Huis”. Het mag
aangenomen worden dat er meer waarheden aan die versen zit dan dichtkunst, omdat bewijzen die later
opgegraven zijn laten zien dat Pike séances uitvoerden in St. Louis en andere plaatsen over de wereld.
Er werd vervolgens ontdekt dat Pike een hechte band had met Guiseppe Mazzini vanaf 1834 en nauw
betrokken bij hem was tot zijn dood in 1872. Mazzini was naar Amerika gezonden om Thomas
Jefferson bij te staan in het vormen van de grondbeginselen die Weishaupt voor ogen had, welke rol
Amerika zou moeten spelen in de semi-laatste stadia van de samenzwering.
Onderzoek van de geschriften van de bondgenoten van Mazzini in Frankrijk en Italië bewijzen dat Pike
de sporten van de ladder van de Illuninati zo snel beklom als hij opgeklommen was in de
Vrijmetselarij.
Moses Holbrook was het geheime hoofd van de Synagogue of Satan in Amerika in de eerste helft van
de 19e eeuw. Hij gebruikte Kabalistische rituelen zoals onderwezen door Moses Mendelsohn als hij
speciaal geselecteerde kandidaten initieerde in Satanisme zoals gebruikt in de hogere graden van Grand
Orient Metselarij in Frankrijk en Italië door respectievelijk Cremieux en Mazzini. De Kaballas
talmoedische leer, dwz Satanisme, werd vervangen door het ‘Boek van Mozes’ in de tijd dat ‘Joden’
(zogenaamde) gevangen waren in Babylon.
Omdat sommige Oprichters van Amerika openlijk anti-semitisch waren geweest, en omdat de manier
waarop Illuminisme blootgelegd was dat het geïnfiltreerd was in de Amerikaanse Metselarij, en omdat

diegene die de activiteiten van de Illuminati leidden meestal mannen waren die henzelf Joden
noemden, zelfs als zij dat niet waren, en daarover logen, besloot Pike dat hij zou ‘voorwenden’ dat hij
Jodendom de controle in Amerika zou ontnemen zover het de Vrijmetselarij betrof. We zullen later
bewijzen dat we gerechtvaardigd zijn om het woord ‘voorwenden’ te gebruiken. Hij besloot ook dat
omdat het Illuminisme verdacht werd van het leiden van de W.R.M, hij Palladisme zou reorganiseren,
en raden door de hele wereld zou vestigen om de plaats in te nemen van de Loges van de Grant Orient
en de Illuminati. Met andere woorden besloot Pike om een ander ‘camouflage’ op te zetten om de
Synagogue of Satan , die de W.R.M. AAN DE TOP leiden, een nieuw gezicht te geven. Hij was
vastbesloten om de geschiedkundigen en onderzoekers het reukspoor te laten verliezen die tot de hemel
doordrong nadat Kapitein Morgan was vermoord.
HET RITUEEL VAN MENDELSOHN VOOR DE HOGERE GRADEN VAN GRAND ORIENT
METSELAARS stond bekend onder “De Zwarte Mis”. Haar woorden en rituelen uitten bittere haat
tegen Christus en Christendom. Pike stelde voor aan Moses Holbrook dat het een goed idee zou zijn
als zij de ceremonie van “De Zwarte Mis” zouden herzien en moderniseren zodat het niet zo
talmoedisch zou lijken. Holbrook stemde in en werkte samen met Pike aan een nieuw ritueel. Holbrook
stierf voordat de taak volbracht was en Pike maakte het werk alleen af. Hij noemde de nieuwe
ceremonie “De Adonaicide Mis”, dat “De Dood van God” betekent. Het was op de doctrine van Pike
dat Nietzche in Duitsland zijn ideeën en theoriën baseerde wat de “De Dood van God” betekende,
zodat Lucifer in vrede en veiligheid kan heersen. We kennen deze theoriën als Nietzcheïsme.
We referreren aan de geschriften van Domenico Margiotta bij vele gelegenheden die betrekking hadden
op de manier waarop de Illuminati infiltreerde in de Vrijmetselarij omdat Margiotta een 33e graad
Metselaar was voordat hij zich afscheidde. Hij stopte met Metselarij pas NADAT hij geselecteerd was
voor initiatie in de hogere graden van Grand Orient Metselarij en/of de New en Reformd Palladian
Rite. Hij geeft als reden voor zijn weigering om geïnitieerd te worden, dat hij de levens bestudeerd had
van diegene die geïnitieerd wilde worden om zich er van te overtuigen dat het Satanisten waren. We
hebben het woord van Margiottas dat de Grote Meester Pike de oppermacht van zijn opperste raad
terugnam en er in langzaamaan in slaagde om een belangrijk Metselarij personage te worden, en de
echte leider van de Schotse Rite.
Als Metselaar van de 33e graad en Souverien Pontiff van de Universele Metselarij reisde Pike over de
hele wereld. Bibliotheken van de Metselarij onthullen dat hij Ere Grote Commandeur was van de
Opperste Raden van Brazilië, (Verenigd), Egypte, Tunesië, Frankrijk, België, Italië, Spanje, Engeland,
Wales, Ierland, Schotland, Griekenland, Hongarije, Neuve Grande, Canada, Colon, Peru, Mexico,
Uruquay en Oceania. Maar wat de bibliotheek van de Metselarij niet onthullen is het feit dat terwijl hij
zich voordeed om voor zaken van de Schotse Rite op reis te zijn, Pike werkelijk zesentwintig raden van
de New and Reformed Palladian Rite oprichtte, die hij boven de Grant Orient Metselarij steldde. Grand
Orient Metselarij aanbidden Satan als Prins van deze Wereld. Satan is hun God.
Palladisme erkende Satan als ‘Prins van deze Wereld’. Maar, volgens de Luciferiaanse doctrine zoals
uitgedragen door Pike, is Lucifer God, gelijke van Adonay, en over het hele deel van het Universum
heerst dat geen deel uitmaakt van het deel van Adonay dat we de Hemel noemen. Pike verklaarde dat
Satanisme getolereerd moet worden onder ‘imperfecte leden’. Imperfecte leden zijn de leden van Grant
Orient Loges en Councils of the New and Reformed Palladian Rite die niet geïnitieerd zijn in de laatste
graad en op de hoogte zijn van het VOLLEDIGE GEHEIM. Perfecte leden zijn steeds minder in getal.
Maar Pike stond erop dat diegene die geselecteerd zijn voor ïnitiatie in het VOLLEDIGE GEHEIM
Lucifer als hun God accepteren en hem aanbidden als God van het Goede en God van het Licht, van
wie alle kennis en intelligentie afstamt. Pike zelf en het ritueel van de Adonaïcide Mis veroordelen
specifiek de tegenstander van Lucifer als Adonay de God van ALLE KWAAD en God van het Duister.
Dom Paul Benoit onderzocht speciaal de New and Reformed Palladian Rite van Pike, en op pagina 456
van Vol.! Van dit boek, La France Maconnerie, zegt hij, “Bij de binnenkomst van de Verkozenen van
de Reformed Palladian Rite, diegene die geïnitieerd moeten worden, wordt geleerd om de verader
Jezus Christus te straffen en om Adonay (Adonai) te doden, de God van de Bijbel, (en Vader van Jezus
Christus), door de macht van hun eigen kwaad, eerst door de Meester en dan door de geïnitieerde, door
de Relikwiën te doorboren met een dolk, onder het uiten van verschrikkelijke godslateringen, nadat zij
ervan zijn overtuigd dat hij (de Relikwie) een gezegende Gastheer is”. Dom Benoit zegt ook dat in
1894, 800 gezegende Relikwiën gestolen waren uit een kerk in Parijs om te worden gebruikt door de
‘secteleden’ voor hun abominabele mysteries, en dat de waarheid van deze verklaring was bevestigd.
Ik realiseer mij hoe moeilijk het is voor een gemiddeld degelijk persoon, zonder te letten op ras, kleur
of geloof, om te realiseren dat Satanisme werkelijk beoefend wordt, en dat de Synagogue of Satan
AAN DE TOP gecontroleerd wordt door menslijke wezens die de Hoge Priesters zijn van het
Luciferiaanse Geloof die het plan hebben om hetgeen overblijft van het menselijk ras, nadat de
uiteindelijke rampspoed is beëindigd, te ketenen. Daarom zal ik de eigen woorden van Pike citeren

zoals opgeschreven door Arthur Preuss op pagina 157-8 van Vol.I van “Een Studie van Amerikaanse
Vrijmetselarij”. “Terwijl Pike uitlegde WAAROM diegene die de W.R.M. AAN DE TOP leiden
gebruik willen maken van het Communisme als HUN handleiding voor vernietigende actie, citeerd
Preuss wat door hem gezegd wordt:
“Er is alleen maar een informele atheïsme, die de ontkenning van God betekend in bewoording, maar
niet in werkelijkheid. Een man zegt, ‘Er is geen God’ – dat wil zeggen, er is geen God DIE uit hem is
ontstaan, DIE ooit is ontstaan, maar een God Die er altijd en eeuwig is geweest, die de reden van het
bestaan is, die de GEEST en de VOORZIENIGHEID van het Universum is, en daarom, zal de ORDE,
SCHOONHEID en HARMONIE van de stoffelijke en geestelijke wereld niet op enig plan of intentie
wijzen van Goddelijkheid. Maar de Natuur is krachtig, wijs, actief en goed; De Natuur onstond in
zichzelf, of misschien, is het altijd en eeuwig de oorzaak geweest van zijn eigen bestaan, de geest van
het Universum en haar eigen Voorzienigheid.
Er is duidelijk een plan en nut van waaruit orde, schoonheid en harmonie een gevolg is. Maar dit is het
plan en nut van de Natuur. In zulke zaken is de absolute ontkenning van God alleen formeel en niet
echt. De kwaliteiten van God worden erkend en bevestigen ZIJN bestaan; het is niet meer dan een
naamsverandering om de bezitter van de kwaliteiten de Natuur te noemen en niet God.”
Het woord Natuur, zoals gebruikt door Pike, betekent “Het totaal van het bestaande”, precies zoals het
woord “Universum”betekent het totaal van alles binnen en buiten onze ruimte, inclusief alles in en op
deze aarde.
Van Pike is ook vast gelegd dat hij zei dat Atheïstisch Communisme alleen maar ‘Een passerende fase
in de hele revolutie zal zijn en zoals elders is genoemd vertelde Pike aan Mazzini precies hoe
Communisme en het Christendom ertoe gebracht zullen worden elkaar te vernietigen in een volledige
oorlog met elkaar, zodat het voorgaat aan de laatste fase van de Luciferiaanse samenzwering.
Maar het is pas als we dieper graven en achter het gordijn van het leven van Pike kijken dat we
realiseren dat al hij over God en/of de Natuur spreekt hij Lucifer bedoeld.
We hebben gezegd dat Thomas Jefferson een lid werd van de Illuminati van Weishaupt. Los van wat
Amerikanen geleerd is over Thomas Jefferson als een Christen en een Patriot, blijft het feit dat hij een
leidende rol speelde om dat deel van het plan van Weishaupt te voltooien waarin het nodig was dat
Amerika los kwam van het Britse Rijk. Daarom was hij een verrader van zijn Moederland. Hij werd
een verrader omdat Illuminisme hem ervan had overtuigd dat ALLEEN een Wereldregering, bestuurd
door mannen met hersens, de wereldproblemen kon oplossen en oorlogen en revoluties konden
eindigen. Hij rechtvaardige hemzelf voor zijn hulp bij de vernietiging van Engeland en haar Rijk in het
belang van wereldvrede.
Precies dezelfde principes en gevoelens zorgde ervoor dat President ED. Roosevelt aan Winston
Churchill, de Britse Premier, vertelde, tijdens hun ontmoeting op een Amerikaans slagschip in Agentia
Bay, Newfoundland, in de zomer van 1942, bij hun besprekingen over de Noord Atlantische Verdrag
Organisatie (NAVO) “Het wordt tijd dat het Britse Rijk opgeheven wordt in het belang van de
wereldvrede”. Heel weinig mensen lijken zich te realiseren dat de NAVO opgericht was zodat diegene
die de W.R.M aan de top leiden, de vernietigende kracht van het Communisme konden inperken, die
zij gecreëerd hadden volgens het plan van Pike, totdat zij het wilden gebruiken als voorloper in het
laatste stadium van de Luciferiaanse samenzwering.
Een verspreking kan aan miljoenen mensen onopgemerkt blijven, maar voor een geschiedkundige kan
het veel openbaren. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog gaf Winston Churchill één van zijn
meest bekende speeches nadat hij goed gedineerd had, maar misschien niet al te verstandig. Er is een
oud gezegde, “Als drank naar binnen gaat, komt de waarheid naar buiten”. Op deze specifieke
gelegenheid zei Churchill, “Ik zal de handen met de Duivel zelf schudden als het mij zal helpen om die
--- Hitler te verslaan”. Hier krijgen we een korte blik op de waarheid; als Churchill een God-lievende
en een God-vrezende persoon was zou het natuurlijk geweest zijn dat hij de naam van God had
gebruikt en niet die van Lucifer.
Precies dezelfde lijn van redenering verklaart vele van de politieke acties van Mackenzie King tijdens
de kwart eeuw dat hij Premier was van Canada: Hij was geindoctrineerd naar Internationalisme toen hij
op de Universiteit zat. Zijn staat van dienst als een jonge man is vergelijkbaar met die van Pike. Hij
was openlijk een radicaal, en een waardige nakomeling van zijn rebelse grootvader. Hij was zo uiterst
wreed en gewetensloos toen hij op de Universiteit van Toronto zat, dat hij door de meerderheid van
zijn medestudenten hem oprecht hekelden. Maar toen hij eenmaal zijn ziel aan de Rockefellers had
verkocht stuurde hij het beleid van de Canadeze regering zodat zij binnen het Luciferiaanse plot pasten
om een Wereldregering te verkrijgen. En de massa.. het Goyim… worden zo grondig gehersenspoeld
door de Luciferiaanse propagandamachine dat de mensen van Canada hem als Premier bleven
herkiezen, ondanks zijn verraad wat betreft Engeland en haar Gemenebest (Rijk), dat onomstotelijk in
brieven is bewezen die hij in de Eerste Wereldoorlog had geschreven aan prominente Amerikanen die

de vrienden waren van de Rockefellers, of aan hun verplicht waren in ruil voor financiële diensten, en
gebruikt werden om hun invloed te gebruiken bij de Amerikaanse regering zodat financiële en andere
hulp aan Engeland en Frankrijk werd onthouden, “En aldus de oorlog verlengde om het Britse Rijk te
verzwakken”. De controle van de S.O.S over de zogenaamde VRIJE EN ONAFHANKELIJKE PERS
is zodanig dat ik, zelfs als een professionele journalist en schrijver van vele boeken, de waarheid wat
betreft Mackenzie King en zijn verraad en occultisme niet aan het publiek kon brengen, totdat ik Red
Fog Over America privaat publiceerde in 1955.
Het was Thomas Jefferson die het symbool van de Illuminati in het geheim liet graveren op de
achterkant van de ‘Great Seal’ van Amerika. Het was zijn intentie dat haar aanwezigheid geheim zou
blijven totdat Amerika zou desintegreren onder interne problemen en ruzies, en in de handen zou vallen
van diegene die de W.R.M AAN DE TOP leiden, als overrijp fruit, en de “Nieuwe Orde” kan invoeren.
We hebben uitgelegd dat de woorden “Nieuwe Orde” dubbelspraak is voor ‘Luciferiaanse dictatuur’ en
gebruikt om het gewone publiek te misleiden om het IDEE van een wereldregering te accepteren. ED
Roosevelt was er zo van overtuigd dat hij de “Nieuwe Orde” zou introduceren dat hij zijn presidentiële
heerschappij begon met de introductie van zijn “New Deal”, dat een versie van dictatuur was die
bedoeld was om in totalitarisme ontwikkeld te worden zodra de tijd rijp was. Hij (Roosevelt) was zo
zeker dat hij de eerste Koning-despoot van de hele wereld zou worden dat hij het symbool van de
Illuminati, de Satanische wapenschild, uit de mottenballen haalde en het gebruikte op de achterkant van
de Amerikaanse dollarbiljetten. Hij verzekerde op die wijze allen “die het wisten” dat de Luciferiaanse
samenzwering het laatste stadium zou binnentreden. Het feit dat Stalin hem verraadde na Yalta is het
enige dat voorkwam dat zijn dromen uitkwamen. In plaats van de eerste Koning-despoot werd hij
geestelijk ziek. De reden dat het publiek niet werd toegestaan om zijn gezicht te zien voordat zijn
lichaam werd begraven, werd aan mij verteld door de juiste autoriteit, was omdat er geen gezicht was
om te zien. Er werd van hem gezegd dat hij zijn haat tegen Stalin, zijn teleurstellingen en geestelijk
lijden, beëindigd heeft met een geweer.
Toen we de waarheid onthulde over dat het symbool van de Illuminati aan de achterkant van het
ééndollarbiljet van de Verenigde Staten stond, ontstond er grote beroering onder diegene die de W.R.M
AAN DE TOP leiden. Zij gaven onmiddelijk enkele van de beste schrijvers van Hollywood de
opdracht om de symbolen een interpretatie te geven met een grote patriotische betekenis. Als deze
slappe poging bedoeld om de waarheid te “vermoorden” juist was, dan waarom werd het feit dat het
symbool op de achterkant van de “Great Seal” stond zo sterk geheim gehouden in de dagen van
Jefferson tot aan Roosevelt?
De macht, de sluwheid en het bedrog van diegene die de S.O.S. dienen kan beter begrepen worden als
we uitleggen dat volgens de eigen interpretatie van Weishaupt het symbool van de pyramide het plot
representeerd van de vernietiging van het Christendom. Om de vijanden van de Rooms Katholieke
Kerk te misleiden om te geloven dat zij niet ook voor vernietiging gemarkeerd waren, liet het
agentschap van de organisatie van Weishaupt het lijken dat hun enige haat tegen het Katholieke geloof
was en niet tegen Christus en Christendom in het algemeen. De macht en invloed van de S.O.S. is
dusdanig dat het de oorzaak was dat priesters die de jeugdafdelingen van Katholieke Actie leiden om
de versie van Hollywood schrijvers van het symbool te publiceren; en zij publiceerde het overal en
drongen Katholieken aan om ‘Satans’versie te accepteren als de versie ondanks historische feiten en
documenten die de Hollywoodversie onthullen als een opzettelijke leugen. Toen de waarheid aan de
verantwoordelijke priesters werd uitgelegd konden zij niets doen om hun fout te corrigeren om dat zij
hadden gehandeld onder orders van de hogere autoriteit.
Dit wijst erop dat de S.O.S. hun agentschap hebben binnen de hierarchy van de Rooms Katholieke
Kerk net zoals zij Judas hadden onder de apostelen van Christus.
Al vele jaren heb ik geweten dat mannen die de W.R.M AAN DE HOOGSTE TOP hebben geleid, het
schaakspel hebben gebruikt om hun mars van ‘vreedzame vooruitgang’ naar de ultieme
werelddominatie te symboliseren. In hun schaakspel stelt één speler God voor, de ander de Duivel,
Lucifer. Pionnen stellen de massa of Goyim voor. De goden offeren zoveel pionnen op als noodzakelijk
om hun in staat te stellen om de paarden, lopers en torens en koniningen te doden en de één of de
andere Koning schaakmat te zetten. Omdat ik wist dat het schaakspel de strijd symboliseerde om een
Wereldregering te vormen onder een totalitaire dictator, heb ik één van mijn boeken, Pawns in the
Game genoemd, en een andere, die Nazisme behandelt, Checkmate in the North (gepubliceerd door
Mcmillan in 1944). Maar het was pas november 1958, toen ik dit hoofdstuk van dit boek schreef, dat ik
per ongeluk te weten kwam, of door ‘een Handeling van God’ dat Albet Pike een zeer zeldzaam set
schaakstukken bezat gekopieerd van hun originelen.
Een deel van de schaakstukken van deze set werden uit zijn huis ontvreemd toe een afdeling van de
Tweede Kansas Cavelerie Little Rock overvielen in de zomer van 1863. Toen de overvallers hun buit
verdeelden vielen de schaakstukken van Pike in de handen van Kapitein E.S. Stover van de ‘B’

Compagnie. Na de oorlog verhuisde hij naar New Mexico en werd Groot Meester van de Grand Lodge
van de Schotse Rite Metselarij. In 1915, toen Stover in de 80 jaar oud was, had hij de schaakstukken
van Pike samen met andere relikwiën van Pike in de Bibliotheek van de Opperste Raad geplaatst.
Toen, vanuit een geheel andere bron, ontving ik een kopie van ‘Authentiek Historie van de Ku Klux
Klan’ van Susan Lawrence Davis, gepubliceerd door de American Library Service, New York 1924.
De schrijver geeft een gedetaileerd overzicht van Generaal Albert Pike een zoveel over zijn activiteiten
als het algemene publiek mag weten.
Maar het zeer oude gezegde “Murder will out (eng.)” geldt ook voor de Luciferiaanse samenzwering
(massamoordenaar), als de individuele moordenaar. Susan Davis noemt toevalig dat de schaakstukken
die aan Pike toebehoorde een identiek waren aan een set waarmee zij gespeeld had met Generaal
Forrest toen zij een klein meisje was. Susan Davis zegt dat zij en Generaal Forrest het spel “doen alsof”
speelden. Dit zijn dezelfde woorden die Weishaupt gebruikte om de Illuminsten te vertellen hoe zij
zich moeten gedragen.
Dit stukje informatie zou niets te betekenen hebben wat betreft de World Revolutionary Movement, als
het een geen feit was dat Generaal Forrest de Ku Klux Klan oprichtte en organiseerde, en dat bij een
bijeenkomst van de KKK in Nashville, Tennessee, V.S., Forrest Pike, die de KKK in Arkansas
organiseerde, een “Grand Dragon” maakte van het “Domein”. Pike was ook aangesteld als “Hoofd
Gerechtelijk Officier van het Onzichtbare Rijk”. Het was Pike die de leiders van de KKK adviseerde
om hun geheime ritueel uit het hoofd te kennen en het van leider tot leider over te dragen, zodat een
kopie nooit in de handen van vijanden zou kunnen vallen. Generaal Pike stelde Henry Fielding en
Eppie Fielding van Fayetteville, Arkansas, aan om hem te helpen bij het organiseren van ‘Dens’ in
Arkansas. De Fieldings waren originele leden geweest van de Athene Alabama Klan totdat zij
verhuisden naar Arkansas in 1867.
Geschiedenisles, zoals over het algemeen onderwezen wordt op Amerikaanse scholen en colleges, legt
niet veel waarde in het feit dat de politieke, religieuze en raciale conflicten die nu wijdverbreid zijn in
Arkansas en andere zuidelijke staten, alleen een herhaling zijn wat in Arkansas gebeurde tijdens de
donkere dagen van heropbouw na de Burgeroorlog. Generaal Albert Pike was “De Geheime Macht” die
de leiding hadvan wat er achter de schermen in Arkansas gebeurde, zoals het bewezen is op pagina 277
van de publicatie van ‘Authentiek Geschiedenis van de Ku Klux Klan’.
Weinig mensen met wie ik deze zaak besproken heb lijken zich te realiseren dat Arkansa TWEE
regeringen had in 1872 en dat grote opschudding heerste. De publieke opinie was zo erg tegen wat
Washington deed dat een burgeroorlog dreigde; totdat Albert Pike tot een massale vergadering opriep.
Met een dramatische effect rolde Pike de ‘Stars and Stripes’ uit en welbespraakt drong hij de
verzamelde mensen in het Hoofdgebouw aan om geduld te hebben. “En volg deze vlag totdat de Klu
Klux Klan de staat kan terugwinnen.” Hij beloofde dat hij persoonlijk naar Washington zou gaan en
voor hun zou ingrijpen. Deze belofte hield hij.
Met het gezicht op de geschiedenis sinds 1872, deed Pike wat hij deed omdat hij wist dat de tijd voor
de laatste sociale rampspoed niet rijp zou zijn voor bijna honderd jaar. Deze verklaring en
waarschuwing was geschreven in de lezingen die gehouden werden aan de leden van de raden van zijn
Palladian Rite tussen 1885 en 1901. Ik had het ‘genoegen’ om de tegenwoordige leiders van de KKK te
ontmoeten. Ik had zelfs het ‘privilege’ om sommige van hen aan te spreken, en zij luisterde mij beleefd
aan terwijl ik uitlegde hoe diegene die de World Revolutionary Movement leidden van plan zijn om de
V.S. uiteen te laten vallen tijdens de laatste dagen van de samenzwering als het resultaat van een
burgeroorlog, gecombineerd met een Communistische revolutie. Ik vertelde hen hoe het plan bedacht
was om Joden tegen niet –Joden, gekleurde volken tegen witten, atheïsten tegen Christenen, etc. op te
stellen, met een citaat vanuit een brief van Pike aan Mazzini van 15 augustus 1871, om te bewijzen dat
ik de waarheid sprak, die uiteenzette dat wetten die intergratie betroffen aangenomen waren om deze
verdeling te veroorzaken. Ik legde uit, hoe, in elke staat ten zuiden van de Mason-Dixon linie, mannen
en vrouwen uit het niets waren verschenen en onmiddelijk een positie verwierven waaruit zij een grote
invloed konden uitoefenen op tegengestelde groeperingen. Ik wees erop dat deze parvenu altijd leken te
beschikken over ongelimiteerde sommen geld, en hoe zij altijd een deal konden regelen voor de
levering van wapens en munitie. Ik vertelde hen op de man af dat deze het agentschap waren van de
Illuminati, en dat zij tot doel hadden om spanningen te laten ontstaan die zich zouden ontwikkelen in
twisten en bloedvergieten.
In de nacht dat ik een groep leiders toesprak was de spanning zo strak als een pianosnaar, vanwege het
feit dat federale overheidsambtenaren hadden aangekondigd dat een nieuw bouwproject in de witte
sectie van de gemeenschap zou dienen voor integratie. Mijn publiek had aangekondigd dat zij integratie
zouden voorkomen, indien noodzakelijk, met gewapend geweld. Zij vroegen mij rechtstreeks, “Wat
verwacht je dat we doen – integratie accepteren zonder een strijd?”

Ik beantwoordde de vraag met een andere vraag. Ik vroeg, “Hoeveel witte en gekleurde mensen zijn er
in deze gemeenschap die werkelijk elkaars keel willen doorsnijden en andere wreedheden zouden
willen plegen?”. Er was een stilte. Ik wees erop dat diegene die het leger van de V.S. controleren
paratroepen op strategische posities door het land hadden, en de plannen klaar om hun te brengen waar
het noodzakelijk was. Het was in het midden van de nacht, en ik kon het tikken van een ouderwetse
klok horen. Zo vriendelijk mogelijk zei ik, “Ik betwijfel of er vijf witte of gekleurde mensen zijn die
werkelijk de hele gemeenschap willen betrekken bij de gruwelen van een burgeroorlog. Het is al laat letterlijk, op meerdere wijzen. Waarom gaan jullie leiders van de witte sectie van de bevolking niet
gelijk de leiders van het gekleurde volk bezoeken. Vertel hun dat je geen oorlog en bloedvergieten wil,
net zo min als zij. Vraag hen, om in ieders belang, om de paar kleurlingen, die de samenzweerders
willen gebruiken als pionnen in dit experiment, te zeggen dat als zij toestaan dat zijzelf gebruikt
worden, de Negers die geen problemen met de witten willen, diegene die dat wel willen in elkaar zullen
slaan. Vertel hen dat zij het niet toe moeten staan dat Negers in de afgescheiden gebieden moeten
verhuizen.”
Bij het aanbreken van de dag ontmoette de witte leiders met de Zwarte leiders. Zij stemde in met
hetgeen ik voorgesteld had. Geen kleurling verhuisde naar het afgescheiden gebied. Er brak geen ruzie
uit. Twee nachten later, ontmoette ik enkele van de leiders en vertelde hen om er goed op te letten dat
diegene die het niet mee eens waren met de genomen actie, de provocateurs van de Illuminati zouden
zijn.
Het agentschap van de Illuminati liegen niet timide of voor een korte duur. Zij liegen voluit en
voortdurend, zoals de Duivel. Zij weten dat als zij de massa kunnen misleiden om hen in de aanval te
krijgen, kunnen zij dat doen in strijd met alle gemaakte beloften. Zoals Voltaire zei, “Dat heeft geen
gevolgen”.
Dus hebben we Jefferson die het stokje draagt voor de Illuminati tot 1786, terwijl Moses Holbrook de
zorg droeg voor het dogmatische eindspel van de Luciferiaanse samenzwering in Amerika tot het einde
van de 18e en het begin van de 19e eeuw.
Sindsdien worden presidentiële kandidaten geselecteerd en gekozen door diegene die de samenzwering
AAN DE TOP leiden. De massa is geleerd te denken dat zij de personen van hun eigen keuze kiezen.,
maar, in de realiteit, zoals Weishaupt het bedoeld heeft, worden zij een “keuze zonder alternatief”
gegeven. Kan iets het niet duidelijker schetsen dan de laatste paar presidentiële verkiezingen, en het
laatste verkiezingsgevecht tussen Harriman en Rockefeller voor het gouveneurschap van New York?
Als een president, of een ander topniveau politicus onverwacht gekozen wordt, wordt hij of zij op één
of andere manier de mond gesnoerd. Presidenten die niet plooibaar genoeg zijn door het agentschap
van de Illuminati worden vermoord. Senatoren die niet meewerken worden gechanteerd of besmeurd of
geliquideerd. Er zijn honderden zaken gedocumenteerd om precies aan te tonen wat ik bedoel. Lincoln,
Kennedy, Forrestal en McCarthy zijn typisch voorbeelden in Amerika. Lord Kitchener, Chamberlain en
Admiraal Barry Domvile waren typische voorbeelden in Engeland. De recente moorden in Irak maken
allemaal deel uit van dezelfde meedogenloze, duivelse samenzwering om ALLE regeringen en geloven
te vernietigen, en om een Wereldregering tot stand te brengen, waarvan de macht zich door de Hoge
Priesters van de Luciferiaanse ideologie zal worden toegeëigend.
De Protocollen van de Synagogue of Satan
Velen jaren heb ik betoogd dat, ondanks dat informatie in de zogenaamde Protocols of the Learned
Elders of Zion bevestiging bevatten van het bestaan van een samenzwering om ALLE overgebleven
regeringen en religies te vernietigen (zoal blootgelegd door Professor John Robison in 1797), en uitleg
geeft hoe het plan sindsdien zich heeft ontwikkeld, en verteld wat nog gedaan moet worden om diegene
die de samenzwering AAN DE TOP leiden in staat te stellen om hun laatste doel te bereiken, hetgeen
absolute werelddominatie is, de Protocollen (originele plannen) niet die van de Learned Elders van
Zion zijn. Ik weet dat het ‘voet bij stuk houden’ van deze zaak, als een dubbelsnijdend zwaard zal
dienen dat de vijanden van God zullen gebruiken om wat ik geschreven heb in twijfel te trekken. De
ene kant van het zwaard zal gebruikt worden door anti-Semiten, die mij zullen beschuldigen van
Communistische sympathiën, de andere kant van het zwaard zal door Satanisten gebruikt worden die
diegene zullen proberen te overtuigen die mijn boeken willen lezen dat ik Semitisch ben. Het zij zo. Ik
ga de waarheid vertellen zoals ik het zie.
Aan jullie, mijn lezers, zal ik uitleggen hoe ik tot de mening kwam dat de protocollen niet, ik herhaal
niet, die van de Elders of Zion zijn, maar die van de Synagogue of Satan, wat een heel ander geval is.
Één of meer van de Wijzen van Zion kunnen Satanisten zijn – waarschijnlijk is dat zo – maar dat
bewijst niet dat de Protocollen een Joods plot zijn om de werelddominatie te verkrijgen. Het feit dat

Judas een verrader was bewijst niet dat alle Joden verraders zijn. Het verdere feit dat sommige Joden
toen en nu tot de Synagogue of Satan behoren en tot revolutionaire en subversieve bewegingen, maakt
hun niet bijzonder als ras. De Synagogue of Satan heeft altijd, sinds Judaïsme begon, zogenaamde
(Khazar) Joden als lid gehad, net zoals niet-Joden.
Sinds september 1914 ben ik bevriend geweest met een man die één van de grootste geleerden en
officier van de inlichtingendienst van Engeland is geweest. Hij is één van de ’s werelds beste
taalkundigen. Hij heeft een postdoctoraal en onderzoeken gedaan op het gebied van geo-politieke
wetenschappen, economie, betrekkelijke geloven, etc. in de meeste van de oude universiteiten ter
wereld. Hij is onderscheiden door de Britse regering, en door de meesten van haar bontgenoten,
inclusief de V.S., tijdens de beide wereldoorlogen, voor speciale en efficient geleverde diensten. Toen
de Tweede Wereldoorlog uitbrak, bleken deze vereringen nogal beschamend, omdat toen hij en ik
opnieuw bij de marine in 1939 kwam, hij de lintjes en medailles van zijn uniform in bewaring moest
leggen die hem door landen gegeven waren die in de Eerste Wereldoorlog onze bontgenoten waren.
Enkelen van hen waren nu onze vijanden.
De speciale diensten hebben mijn vriend over de hele wereld gebracht en hem betrokken bij politiek
intrige. Hij bestudeerde de ‘Protocollen’ grondig kort nadat Nilus ze voor het eerst publiceerden als
"The Jewish Peril” (het Joodse Gevaar) in Rusland in 1905.
In dienst van Rusland als een officier van de inlichtingendienst zowel voor de Eerste Wereldoorlog en
tijdens de Russische Revolutie, loofden de Menshevics en later de Bolsheviks een hogere beloning uit
voor zijn gevangenneming, dood of levend, dan voor enig ander geheim agent in de jaren 1916 tot
1918. Mijn vrouw en ik brachten onze verlate huwelijksreis door met mijn vriend en zijn vrouw, een
Russische dame die hij had getrouwd en geholpen te ontsnappen uit Rusland in het begin van 1918.
Zijn vermogen om zoveel talen te kunnen vertalen bracht mij veel informatie die ik niet kan hebben
gekregen als we niet zo een hechte band over de jaren hadden gehad.
Met toegang tot zijn private documenten, heb ik beloofd dat ik niet zijn identiteit zou onthullen of zijn
biografie zou schrijven tot na zijn dood. De officier aan wie ik refereer weet meer over de bron van de
Protocollen en hoe zij in de handen gevallen zijn van Professor Nilus, dan enig ander levend persoon.
Hij kende Nilus toen hij in Rusland woonde. Hij kende Marsden en zijn vrouw toen zij in Rusland
woonden, voor en tijdens de revolutie. Ik deel die kennis met hem.
Ook, op mijn verzoek, controleerde de zoon van een hooggeplaatste Russische officier, die één van de
grootste leiders van de WIT RUSISCHE BEWEGING is, de informatie en conclusies die ik heb
gepubliceerd over de Protocollen sinds 1930 en hij is het mijn boeken eens.
In dienst bij de Britse onderzeeërs in de periode van 1916 tot 1919 als navigatie officier, kende ik
Commandant E.N. Cromie, die overleed in 1917 tijdens het tegenhouden van een revolutionaire bende
die probeerde in te breken in het Britse Consulaat in St. Peterburg (nu Petrograd). De leiders van de
bende wilde de geheime en vertrouwelijke documenten krijgen waarvan ze wisten dat mijn vriend ze in
het consulaat had gelegd. Cromie hield de bende tegen met kleine vuurwapens totdat zijn collega’s de
documenten verbrand hadden. Hij werd herhaaldelijk gewond, en zo zwaar dat hij op de trappen van de
ambassade stierf. Ik weet welke informatie de leiders van de Menshevics zo dringend nodig wilden
hebben.
De vrouw van mijn vriend is peettante van één van mijn kinderen en ik heb vele malen met haar
gediscussieerd over Rusland en Russische zaken. Zij heeft al mijn manuscripten gelezen die met deze
fase van de W.R.M. te maken heeft voordat zij werden gepubliceerd, net zoals haar man.
Victor Marsden woonde in Rusland voor de revolutie als correspondent van de London Morning Post.
Hij trouwde een russische dame. Nadat de revolutie uitbrak gooide de Mensheviks Marsden in de
gevangenis omdat zij dachten dat hij een spion was. Terwijl hij in de St. Peter en Paul Gevangenis zat
werd hij wreed behandeld, in de mate dat zijn hart gevuld raakte met de haat voor de Mensheviks,
waarvan de meeste Joods waren.
Victor Marsden was lichamelijk ziek en mentaal gestoord toen hij het kopie van Professor Nilus Jewish
Peril in het Engels vertaalde. Het kopie van waaruit hij werkte was in het Britse Museum, die daar door
de bibliothecaris in augustus 1906 was ontvangen. Marsden was in zo’n slechte gezondheidstoestand
toen hij dit werk in 1920 deed, dat hij niet meer dan een uur kon werken zonder rustpauze. Hij werkte
niet meer dan twee uur per dag. Maar in 1921 publiceerde hij zijn vertaling van het boek van Nilus in
het Engels onder de titel, The Protocols of the Learned Elders of Zion.
Vanwege zijn ervaringen in de gevangenis, leek het onmogelijk om hem ervan te overtuigen dat
diegene die de World Revolutionary Movement AAN DE HOOGSTE TOP leidden de Joden
gebruikten om hun eigen diabolische doeleinden te dienen, als ‘zondebokken’ op wiens schouders hun
zonden tegen God en hun misdaden tegen de mensheid werden geplaatst.
Mijn vriend vertelde zowel aan Professor Nilus als Victor Marsden het WARE verhaal van de
Protocollen zoals hij het mij verteld heeft. Ik heb het verhaal in Pawns in the Game gepubliceerd. Een

korte samenvatting zullen de lezers die niet de andere boeken hebben gelezen beter in staat stellen om
te begrijpen wat ik ga zeggen over deze veelbesproken publicatie.
Toen Pike de raden van zijn “New and Reformed Palladian Rite” oprichtte in de grote steden over de
hele wereld, gaf hij goedomlijnde instructies dat de leden van die raden om Vrouwelijk Hulpkrachten
te organiseren, die bekend zouden zijn onder Loges of Raden van Adoptie. Deze vrouwen werden
zorgvuldig gekozen uit de hoger lagen van de samenleving in hun respectievelijke landen. Zij zijn nog
steeds actief. In Engeland in de Eerste Wereldoorlog waren de high society vrouwen, die behoorde aan
de London Council of Adoption of the Palladian Rite, de gastvrouwen van officieren die verlof hadden
van verschillende oorlogshandelingen, in de Glass Club. Zij bevatten vrouwen en dochters van de
Britse Nobelle en leden van de Britse regering. Deze vrouwen vermaakten de officieren die naar de
club werden uitgenodigd als zij verlof hadden. Tijdens deze periode bleven zij gemaskerd, zodat de
officier die vermaakt werd hun niet zou herkennen. De meeste van hun foto’s verschenen vaak in de
publicaties van de hoge klasse. De informatie die zij oppikten werd allemaal doorgegeven aan de
toezichthoudende directoraat van de propaganda en de inlichtingendienst van Palladian.
In 1885, of daaromtrent, werd een serie lezingen klaargemaakt voor verzending naar de leden van de
Grand Orient Loges en de Councils van de Palladian Rite. Diegene die de lezingen prepareerden deed
dat op zo een manier dat de deelnemer zoveel werd verteld als nodig om zijn deel te doen voor het
bevorderen van de W.R.M., op intelligente wijze, zonder hem het volle geheim te laten weten, dat het
de intentie van de Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloof is om wereldmacht zich toe te eigenen
in het laatste stadium van de revolutie. Als Pike deze lezingen niet zelf voorbereidde, dan was hij wel
de inspiratiebron.
De beperkte kennis van de ingewijdenen in de lagere graden, die hen liet geloven dat hun doel anders
was dan beoogd, en door hun identiteit geheel te onthouden van diegene die tot de hogere graden
behoorden aan diegene die zelfs één lagere graad behoorden, is het principe waarop de leiders van de
Synagogue of Satan hun ‘GEHEIMHOUDING’ baseren. Het is dit beleid dat hen in staat stelt om hun
geheim te behouden voor zelfs mannen zoals Mazzini en Lemmi, leiders van de W.R.M., totdat de
Hoge Priesters besluiten dat zij geïnitieerd mogen worden in het VOLLEDIGE GEHEIM.
Bij het bestuderen van de lezingen moeten we ook onthouden dat diegene die hen hebben voorbereid
letterlijk leden waren van de S.O.S. We moeten daarom naar woorden met een dubbele betekenis
zoeken en zinnen die moeten misleiden. Woord voor woord, zin voor zin, onthuld dit verschrikkelijke
document vele woorden met een dubbele betekenis en misleidende zinnen.
Diegene die de lezingen voorbereidden wisten dat het bijna onmogelijk was dat kopiën niet in de
handen zouden vallen van anderen dan bedoeld was. Zij wisten dit uit de ervaringen van 1784-1786;
zulke extreme voorzorgsmaatregelen werden genomen om er zeker van te zijn dat als de inhoud van
deze lezingen bekend werd, anderen dan henzelf en de Palladian Rite zouden worden beschuldigd.
Ik heb deze zaken uitgelegd aan de Briton’s Publishing Society, die de Engelse editie van de
Protocollen hebben gepubliceerd sinds de dood van Marsden. Ik wees erop dat, volgens de door de
Pike geschreven instructies, het woord ‘God’ moest worden gebruikt waar ‘Lucifer’ bedoeld was.
Toen de Synagogue of Satan de dood van Christus plande en dat vuile doel bereikte, bleven zij op de
achtergrond en werkte vanuit het duister. Zij huurde Judas in om het verraad uit te voeren, en zorgde
dat de Joden de schuld op zich namen voor hun zonde tegen God en hun misdaden tegen de
menselijkheid. Het zijn de ingewijdenen van de Grand Orient en de Palladian Rite die dit herdenken in
de viering van de Adonaicide Mis, en, zoals we zullen bewijzen door studie van de lezingen, dat
diegene die deze voorbereidden voor hun aflevering het niet uitmaakt dat zij tweederde van de
wereldbevolking zullen opofferen om hun uiteindelijke doel te bereiken en een Luciferiaanse totalitaire
dictatuur zullen opleggen aan wat over is van het menselijk ras. Diegene die de lezingen voorbereidden
dienden de ‘Vader van Leugens’ Zij waren ‘Meesters van het Bedrog’. Met deze kennis, moeten we
alert blijven als we willen doordringen tot de waarheid.
In tegenstelling tot het algemene geloof was Nilus niet de eerste persoon die de inhoud van deze
lezingen publiceerde. Ik wees hierop bij de uitgevers vele jaren geleden. Nu heeft de éénentachtigste
impressie van de zogenaamde Protocollen van de Wijze Ouderen van Zion de meer realistische titel
gekregen “Wereldverovering door Wereld Regering”. Het viel mij ook op dat de uitgever in deze
nieuwe editie toegeeft dat Nilus niet de eerste was met het publiceren van deze documenten.
Zoals vermeld in een ander hoofdstuk was de serie lezingen gepubliceerd in de winter van 1902-1903
in Rusland in een krant met de naam Moskowskija Wiedomosti, en opnieuw in dezelfde taal, in
augustus en september van 1903 in een krant met de naam Snamje.
Deze publicaties hadden niet het beoogde effect wat een anti-Semitisme had moeten oproepen, zoals de
leiders van de W.R.M verwacht hadden dat in Rusland zou gebeuren. De S.O.S. wilde anti-Semitisme
gebruiken om hen in staat te stellen om revoluties te bevorderen die zouden leiden tot het omverwerpen

van de macht van de Tsaren, wat noodzakelijk was in de militaire plannen van oorlog en revoluties van
Pike.
Professor Nilus was een priester van de Russische Orthodoxe Kerk. Mijn vriend dacht dat hij eerlijk en
oprecht was in zijn geloof dat de World Revolutionary Movement een Joods plot was. Er kan geen
sprake zijn van winstoogmerk in het feit dat de Khazar Joden de revolutionaire bewegingen in Rusland
leidden; zij vulde de gelederen van de revolutionaire ondergrondse legers. Mindere Joden was vanaf
hun jeugd geleerd om hun niet-Joodse leiders te haten en om te geloven dat zij werden vervolgd
vanwege hun geloof. Dit was een leugen. Het feit blijft over dat Nilus van Weishaupt, de Illuminati en
Pike met zijn Palladian Rite afwist. Alleen Nilus, en zijn Maker, weten of hij één van die priesters was
die wolven in schaapskleren zijn.
Toen Nilus de lezingen publiceerde als onderdeel van zijn boek, The Great en the Little in 1905,
waarvan hij zei dat het “The Jewish Peril” ontmaskerde, zette hij de wereld in brand. Bewust of
onbewust liet hij anti-Semitisme ontstaan zoals de S.O.S. het bedoeld had, zodat zij het konden
gebruiken om de Wereldoorlogen Een en Twee te stimuleren, en om de Russische revolutie te
veroorzaken zoals noodzakelijk was om hun plan te bevorderen.
Mijn informatie over Nilus aandeel in de publicatie van de “Protocollen” werd gedrukt in 1955 in
Pawns in the Game. Sindsdien ben ik veel meer te weten gekomen over deze opmerkelijke man. Hij
vertelde drie verschillende verhalen aan drie verschillende mensen toen hem werd gevraagd om uit te
leggen HOE de lezingen allereerst in zijn bezit waren gekomen. Dat is niet de karakteristiek van een
eerlijke man. Als een gewijd priester werd van hem verwacht dat hij zou werken om Gods doel te
dienen. In die hoedanigheid zou hij de WAARHEID vertellen.
De WAARHEID wat de “Protocollen” betreft is alsvolgt: Er is bewijs die erop wijst dat de lezingen
werden geleverd aan Grand Orient Metselaars en Leden van de Palladian Rite van Pike over de hele
wereld vanaf 1885. Toen zij voor het eerst gepubliceerd werden in Rusland in 1902, werd er hierover
gezegd dat het de “notulen van een vergadering van de Wijzen van Zion” waren. Dat was zo
overduidelijk een leugen voor iedereen die de moeite had genomen om het materiaal goed te lezen.
Nilus stopte dit in de doofpot door te zeggen, “Het materiaal is een verslag waarin blijkbaar delen
ontbreken, gemaakt door een machtig persoon”. Mijn vriend zegt, en ik ben het daarmee eens, dat de
serie lezingen geïnspireerd werden of geschreven door Pike. De woorden en woordgebruik zijn bijna,
zoniet volledig identiek met andere geschriften van hem. Zij werden gehouden over een periode van
drie of meer dagen en nachten. De eerste van de serie legt de herziening en modernisatie door
Weishaupt uit van de Protocollen van de Luciferiaanse samenzwering. De tweede van de serie
beschrijft de vooruitgang die de samenzwering heeft gemaakt sinds 1776. De derde en laatste serie van
lezingen verteld wat nog gedaan moet worden, en hoe Pike voorgenomen heeft hoe dat moet worden
bereikt zodat het laatste doel van een Wereldregering in de 20e eeuw moet worden bereikt.
Er is vastgelegd dat Nilus heeft gezegd: “Blijkbaar ontbreekt er een lezing, of deel van een lezing” Het
deel dat ontbreekt is de laatste lezing gereserveerd voor diegene die geïnitieerd zijn in het
VOLLEDIGE geheim waarin de hoge priesters van het Luciferiaanse geloof de macht van de eerste
wereldregering zich willen toeeigenen, op welke wijze of door wie deze tot stand is gebracht.
Het zou interessant zijn geweest om te weten wat Professor Nilus zou hebben gezegd op de vraag,
"Hoe weet u dat een deel van een lezing ontbreekt?” Het zijn dingen zoals dit dat onderzoekers wijzen
op de ware feiten. We vragen onszelf: “Als Nilus loog over hoe hij in het bezit kwam van de
documenten, en als hij beweert dat een deel ontbreekt, is het aannemelijk om voor te stellen dat hij een
ingewijdene was van de Palladian Rite en kennis had van het HELE GEHEIM. Als hij dat niet was, is
het niet waarschijnlijk dat hij wist dat iets ontbreekt.
Nilus geeft toe dat het voor hem onmogelijk was om een geschreven of gesproken bewijs te leveren
over de autenticiteit van het document. Aan de andere kant, als alle losse eindjes aan elkaar geknoopt
worden, krijgen we een helder beeld van de voortdurende Luciferiaanse samenzwering, hoe het wordt
geleid door de S.O.S. – niet de Joden, en haar uiteindelijk doel. We zien dat de W.R.M. geleid wordt
AAN DE HOOGSTE TOP door de S.O.S. die op haar beurt gecontrolleerd wordt door de Hoge
Priesters van het Luciferiaanse Geloof.
Toen Kerensky de eerste tijdelijke regering van Rusland formeerde, beveelde hij dat alle kopiën van
het boek van Nilus moest worden vernietigd. Hierdoor lijkt het er meer dan ooit op dat de Joden zijn
onthulling wilden verhullen. Nadat Lenin zich de macht had toegeeigend en Kerensky uitgeschakeld
had, zette de Cheka (geheime dienst) Nilus gevangen. Hij werd verbannen en stierf in Vladimir op 13
januari 1929.
Volgens één verhaal van Nilus, en één van de drie die het dichst bij de waarheid lag, waren de
documenten die hij ontvangen, vertaald en gepubliceerd had, gestolen door een vrouw van lichte zeden
van een Hoger Graad Metselaar die een nacht met haar had doorgebracht na het vervullen van zijn

afspraak als ‘Spreker’ voor de leden van de hogere graden van de Grand Orient Metselarij in Parijs,
Frankrijk.
Dit klinkt als een geloofwaardige verklaring. Maar laat ons de details onderzoeken. Welke Metselaar
die getest en uitgeprobeerd was om geschikt te worden verklaard voor initiatie in de hoogste graden
van Grand Orient Metselarij, en/of de New and Reformed Palladian Rite zou zo onvoorzichtig zijn om
zeer geheime documenten met hem mee te nemen naar een appartement van een vrouw van lichte
zeden? Dat hij dat zou doen is niet logisch. Als de documenten gestolen zouden zijn, zouden de
Illuminati hun rijkdom, macht en invloed hebben gebruikt en de miljoenen paar ogen die zij
controleren, om ze terug te krijgen.
Bij het onderzoek van elke gezichtshoek van het mysterie van de ontbrekende documenten, kwam mijn
vriend tot de conclussie dat zij aan een dame van de Franse hogere klasse werden gegeven die ook
toevallig lid was van de “Loge van Adoption” gekoppeld aan de Council of the Palladian Rite in Parijs.
Het bewijs lijkt erop te wijzen dat de man die de documenten aan deze vrouw gaf één van de hoogste
en invloedrijke Grand Orient Metselaars in Frankrijk was, en zonder twijfel een lid van de New and
Reformed Palladian Rite van Pike.
De betreffende vrouw was ongetwijfeld opgedragen aan wie zij de documenten moest toevertrouwen
zodat zij in de handen zouden vallen van diegene die de anti-Semitische beweging in Rusland leidden.
Door deze Russische edelman te vertellen dat de documenten gestolen waren van een Jood die een
hoge graad Metselaar was, werd er gedacht hem te kunnen misleiden zodat hij zou geloven dat de
motieven van de vrouw ‘puur’ waren en dat er geen sprake was van intrigue of bedrog.
Deze ontleding legt uit hoe de documenten eerst werd gegeven aan één krant en vervolgens een ander.
Het was pas nadat de publicatie gefaald had om een anti-Semitische reactie te produceren, het origineel
of een kopie in de handen gegeven werd van Professor Satan.Nilus en het gewilde resultaat teweeg
bracht. Ik weet zeker dat kopiën van Jewish Peril van Nilus in het bezit werden gebracht van elke
prominente Rus die verbonden was aan het Imperiale huishouden en in dienst van de Tsaar in een
uitvoerende taak. Kopiën werden geplaatst op de bureaus van hofdames in hun kamers binnen het
Imperiale Paleis.
Revolutionaire activiteiten hadden de elite van Rusland verdeeld in twee groepen: diegene die trouw
aan de Tsaar waren en die dat niet waren. Publicatie en wijde verspreiding, van de documenten onder
de titel The Jewish Peril (Het Joodse Gevaar) stelde ongetwijfeld diegene in staat die de Russische
revolutionaire beweging leidden, vanachter de schermen, om hun plot verder te ontwikkelen en hun
geheime plannen te bevorderen. Één van hen was de internationale bankier, Jacob Schiffof New York,
V.S., wiens revolutionaire leider Trotsky was.
Samenwerkend met Schiff om de onderwerping van Rusland te realiseren was de familie Warburg uit
Hamburg, Duitsland. De leden van dit bankkartel waren nauw verbonden met, en exceptioneel
vriendschappelijk bevriend met Gerson Blechroeder, die de leider was van de toezichthoudende
Council of the Palladian Rite in Berlijn. Het geheime hoofdkwartier in Duitsland van diegene die de
Russische revolutie aanwakkerde, was het grote gebouw aan de Valentinskamp Strasse waar Armand
Levi de “Geheime (Joodse) Federatie” had opgericht, die bekend werd onder “The Souvereign
Patriarchal Council”, gesteund door de miljoenen van de Rothschilds.
Hoe vreemd het ook mag lijken, maar zoals aanvullend bewijs, dat de S.O.S. niet uit orthodoxe Joden
bestaat, maar uit hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn, en daarom liegen, vinden we dat
Lening gecoached werd om het leiderschap over te nemen van de revolutionaire oorlog in Rusland door
niemand minder dan Lemmi die Mazzini opgevolgd had als de directeur van politieke actie van Pike.
Lemmi had zijn hoofdkwartier opgezet in de buurt van Geneve,Zwitserland.
Zo zien we hoe ze de lezingen geïnspireerd door Pike, zo lieten lijken op een samenzwering van Joden
om werelddominatie te winnen. Deze beschuldiging verachtte de echte Joden. Maar als we alle
verwarrende aspecten van de zaak uit de weg ruimen staat de WAARHEID duidelijk en onmiskenbaar.
De versie van de lezingen in de handen gebracht van Professor Nilus werd gebruikt om diegene die de
W.R.M. AAN DE TOP leiden te helpen bij het kweken van de Russische revoluties van 1905 en 1917,
en dat daarmee de plannen van Pike PRECIES liepen zoals hij het bedoeld had.
Marsden legt de betekenis van het woord ‘Goyim’ uit als ‘niet-Joden’. Hiermee kan ik het niet eens
zijn. Het woord ‘Goyim’ betekent oorspronkelijk, “de massa van/of gewoon volk’. Maar als het woord
gebruikt werd door Weishaupt, veranderd de betekenis in ‘Lagere Wezens – de bende’ Pike gebruikte
het woord in de betekenis van ‘menselijk vee’. De hele mensheid, waarvan hij zei dat die moest
samensmelten in een massa van bastaardmensen waarvan het lichaam, geest en ziel geketend moet
worden.
Het woord ‘agentur’ (agentschap) wordt ook vaak gebruikt in de lezingen. Marsden zegt dat het woord
betekent “het hele lichaam van agenten en instanties die gebruikt worden door de Ouderen (van Zion),
bestaande uit leden van hun ‘stam’ of hun niet-Joodse ‘gereedschappen’. Met deze verklaring kan ik

het ook niet eens zijn. Het woord ‘Agentur’ zoals gebruikt in de Protocollen betekent ‘elk lid van van
het genootschap die de Synagogue of Satan controleren of gebruiken om de Luciferiaanse
samenzwering uit te voeren en het doen voortgaan naar zijn uiteindelijke doel, zonder acht op ras, kleur
of geloof’.
De woorden ‘De Politieke’ worden door Marsden uitgelegd dat het niet het ‘politieke lichaam’
betekend, maar het hele raamwerk van de politiek. Met deze definitie kan ik het wel mee eens zijn.
Het moet duidelijk begrepen worden dat ik geloof dat de PROTOCOLLEN van de Synagogue of Satan
zijn. De kopie die aan Nilus gegeven was, was licht veranderd om ‘te laten geloven dat zij van de
Elders of Zion (ouderen van zion) zijn, zodat diegene die de samenzwering AAN DE TOP leiden zowel
Zionisme als anti-Semitisme konden gebruiken om hun eigen geheime plannen te bevorderen met het
veroorzaken van een revolutie in Rusland.

Protocol #1 is niet meer of minder dan een herhaling van het principe van Weishaupt
A. Dat in het beginstadium van de structuur van de gemeenschap, de mensheid
onderworpen was aan wrede en roekeloos geweld, naderhand aan wetgeving, die
precies dezelfde kracht is, maar verborgen. Met deze wetenschap is het principe van
“De Wet van de Natuur’ dat ‘Recht’ in geweld ligt, of, met andere woorden, ‘Macht
is Recht’. Pike bekrachtigd dit principe in het geheim.
B. Politieke vrijheid is een ‘Idee’, niet een feit. Maar diegene die beogen om de absolute
control over de massa te krijgen moeten dit idee als een 'lokaas’ gebruiken om de
massa aan te trekken voor één van hun partijen (organisaties) zodat zij kunnen worden
gebruikt om diegene in de huidige autoriteit te vernietigen en zodoende obstakels uit
de weg te ruimen die in de weg staan tussen de S.O.S. en ultieme werelddominatie.
C. Zogenaamd ‘Liberalisme’ moet worden gebruikt om de heersers te verzwakken zo dat,
voor het goed van het ‘idee van vrijheid en liberalisme zij iets van hun macht
prijsgeven’. De spreker merkt dan op, “Het is precies op dit moment dat de triompf
van de theorie ten tonele komt”. Hij legt uit dat diegene die het plan hebben om de rest
te onderwerpen de losgelaten teugels van regeren in hun eigen handen moeten nemen,
omdat de blinde macht van elke natie niet voor een dag kan bestaan zonder leiding en
derhalve zal de nieuwe opgeeisde autoriteit de plaats innemen van de oude “
Wat er is gebeurd in Frankrijk voordat de lezingen werden gegeven, en wat ook is gebeurd in Rusland,
Duitsland, China en wat nu aan het gebeuren is in Engeland, laat duidelijk zien hoe deze fase van de
samenzwering wordt uitgevoerd.
D. Eerst zullen de Keizers, gekroonde Koningen en Souvereine Heersers moeten worden
verwijderd door sluipmoord, revolutie of andere middelen. Dan zullen de natuurlijke
of genealogische aristocratie worden vernietigd in een revolutionair schrikbewind. De
spreker legt uit hoe de samenzweerders de macht van de heersers die zij vernietigen
zullen vervangen met de ‘macht van het goud’ en de genealogische aristocratie zullen
vervangen met mensen van rijkdom vanwie het fortuin gecontroleerd wordt door de
samenzweerders. Met andere woorden, diegene die de ‘nieuwe’ aristocratie van
‘rijkdom’ creëren, kunnen diegene die zij willen gebruiken rijk maken, en ze kunnen
net zo makkelijk diegene breken die hun bevelen niet uitvoeren.
Het is interessant om op te merken dat diegene die nu de aristocratie van rijkdom vormen hun start
kregen met het voeren van één of andere zwendel waarmee de onnozele mensen gescheiden werden
van hun hardverdiende geld. De Rothschild’s kregen hun voeten op de onderste trede van de Ladder
van Fortuin door de Britse overheid te voorzien van Hessische soldaten per hoofd betaald. Op deze
wijze werden zij goed betaald om voor troepen te zorgen die in Engelse koloniale oorlogen moesten
vechten, die zij, de familie Rothschild, hadden gekweekt.
Het fortuin van Morgan was gebaseerd op het verkoop van wapens en munitie aan het Confederale
leger, wiens wapens en munitie hiervoor waren veroordeeld (ingenomen) door de Federale autoriteiten.
Het fortuin van Rockefeller was gebaseerd op medische kwakzalverij en de verkoop van
‘gepatenteerde’ medicijnen. De ‘Nieuwe Rijken’ die we in de luxe oorden van zuidelijke Florida en het
Carribisch gebied vinden zijn meestal ex-zwendelaars, terwijl een groot aantal zich nog niet hebben
gekwalificeerd om het woordje ‘ex’ voor het woord zwendelaar te zetten. Dranksmokkelaars en

professionele gokkers vormen nu de bovenste laag van de moderne samenleving. Dit laat zien hoe de
plannen van Weishaupt en Pike de plaats van de genealogisch aristocratie hebben ingenomen met een
aristocratie van rijkdom (goud), waarvan de S.O.S. de controle heeft over het lichaam, geest en ziel
door de controle over de boeken van de bank.
E. De spreker gaat verder door erop te wijzen dat als staten uitgeput raken door
betrokkenheid bij externe oorlogen en revoluties, de samenzweerders het despotisme van
kapitalisme gebruiken die geheel in de handen is van diegene die de samenzwering
leiden. Hij zegt dat de uitgeputte staten de financiële hulp en adviezen moeten accepteren
van diegene die plannen om hen te vernietigen, of anders compleet zullen ondergaan Dit
verklaart hoe de nationale schulden op de overgebleven naties zijn opgedrongen en hoe
republieken zijn gefinancierd sinds de dagen van Weishaupt.
F. De spreker zegt dan dat het woord ‘Recht’ een abstracte gedachte is en door niets
bewezen. Het woord betekent, ‘Geef me wat ik wil waardoor ik kan bewijzen dat ik
sterker ben dan jij’. Hij legt uit dat de MACHT van diegene die de samenzwering leiden
onoverwinnerlijker zal worden na mate zij de wankele posities van heersers en regeringen
stimuleren omdat hun bestaan onzichtbaar zal blijven. Hij informeert het publiek dat uit
het tijdelijke kwaad en chaos waartoe zij ‘gedwongen’ worden, een Goede regering zal
rijsen in de vorm van een absolute dictatuur omdat “zonder een absoluut despotisme er
geen beschaving kan bestaan die niet gesteund zal worden door de massa, (democratie),
maar door hun begeleiding.” Laat mij er op wijzen dat het woord ‘democratie’ zoals
toegepast op republieken en beperkte monarchiën, geintroduceerd was door diegene die
de samenzwering leiden op aanwijzing van Voltaire, zodat de massa misleid zou worden
in het geloof dat zij hun landen besturen na de omverwerping van hun monarchen en
aristocraten. De massa hebben diegene gekozen die de leiders van de W.R.M. hebben
geselecteerd om verkiesbaar te zijn: maar het agentschap van de S.O.S., door het
gebruiken van Illuministen en agentuur, hebben vanachter de schermen altijd geregeerd
sinds de monarchiën ophielden te bestaan. De grootste leugen die de S.O.S. het publiek
hebben opgelegd is het geloof dat Communisme een arbeidersbeweging is, ontworpen om
kapitalisme te vernietigen zodat socialistische overheden ingesteld kunnen worden, die
vervolgens kunnen worden gevormd in internationale Sovjet (arbeiders) republieken en
een klasseloze wereld. De leugen moet duidelijk zijn voor ieder redelijk persoon die stopt
met denken. Zoals bewezen is door gedocumenteerde bewijzen en historische gegevens in
Pawns in the Game, Red Fog Over America en dit boek, hebben kapitalisten de regering
van ELK land die tegenwoordig wordt onderworpen eerst georganiseerd , gefinancierd en
geleid, voordat hun agenten de macht overnamen. Het kost honderden miljoenen dollars
om revoluties te financieren zoals plaatsgevonden hebben in Rusland en China. De
voorbereidingsperiode in beide landen hebben meer dan vijftig jaar geduurd. We vragen
de werkers waar zij van denken dat het geld vandaan komt om de kosten te betalen voor
de noodzakelijke heropbouw na de verwoestingen van oorlog en het opbouwen van de
economiën van de zogenaamde republieken? (Nationale schuld, betaald door belastingen
is één bron voor de rijkdom van de S.O.S.)
Het wordt tijd dat we ons van onze blinddoeken ontdoen zodat we duidelijk kunnen zien. De waarheid
is dat diegene die de W.R.M AAN DE TOP leiden, noem ze de S.O.S., of de Illuminati, of wat je wilt,
het GOUD controleren, en GOUD controleert elk aspect van de World Revolutionary Movement. Het
zijn de mensen die het GOUD controleren, de mensen die we gewoonlijk kapitalisten noemen, die alle
revolutionaire inspanningen financieren, leiden en controlleren, zodat zij de massa (Goyim) zullen
leiden uit hun huidige onderdrukkingen, naar de nieuwe en complete onderwerping – een totalitaire
dictatuur.
De lezer zal er goed aan doen om te onthouden dat God een absolute God is. Hij beoogd dat absolute
gehoorzaamheid gewillig en vrijwillig gegeven wordt. Lucifer zal ook als een absolute Koning regeren
voor alle eeuwigheid. Het woord ‘democratie betekent werkelijk heerschappij door een bende’ en
omdat zij dit doen, gaat de spreker verder om zijn mede-samenzweerders te vertellen dat het idee van
vrijheid onmogelijk te realiseren is, omdat niemand weet hoe deze in mate te gebruiken. Hij zei “het is
genoeg om het volk zichzelf voor een korte tijd te laten regeren om zichzelf in een ongeorganiseerde
bende te veranderen”. Interne meningsverschillen reduceren hen in een hoop as. Dit is wat op het
programma staat voor de overgebleven zogenaamde VRIJE naties.
Met de overweging van het feit dat deze woorden een halve eeuw geleden werden geuit, hebben ze
bewezen waar te zijn. Zij bewijzen de duivelse sluwheid en diabolische kennis die de S.O.S. heeft wat

betreft de menselijke zwakheid. De spreker vertelt vervolgens zijn publiek, “De bende is wreed, en
toont zijn wreedheid bij elke gelegenheid. Het moment dat de bende vrijheid in handen krijgt,
veranderd het snel in anarchie, dat de hoogste vorm van wreedheid is.”
G. De spreker legt dan uit dat, sinds de dagen van Cromwell, het Goyim (massa van het
menselijk vee) wordt gereduceerd tot één algemeen niveau. Mijn vriend, AK
Chesterton, redacteur van Candour, is het niet eens met mij dat sinds Weishaupt en
Pike de leiding overnamen, het woord ‘Goyim’ de betekenis ‘menselijk vee’ heeft
gekregen; maar het feit blijft dat Chapter 1, Par.22 van de vertaling van Marsden van
de Protocollen zegt, “Aanschouw de gealchoholiseerde beesten, geanimeerd door
drank, het ‘recht’ op het ongelimiteerde gebruik die vrijheid met zich meebrengt. Het
is niet aan ons en onze weg om te gaan. De mensen van het Goyim zijn geanimeerd
met alcholische dranken (aangevoerd door onze agenten); hun jongeren zijn dom
geworden door classicisme en van vroeg immoreel gedrag, waartoe zij zijn gebracht
door onze speciale agenten – door onderwijzers, lakeien, gouvernantes in de huizen
van de rijken, door bedienden en door anderen, door onze vrouwen op de plekken van
verspilling bezocht door het Goyim. In de laatste van deze reken ik de zogenaamde
elitaire dames, vrijwillige volgelingen van de anderen in corruptie en luxe.” Bewijst
dit niet dat we worden teruggebracht tot het niveau van ‘menselijk vee’?
Kan een redelijk denkend mens ontkennen dat de samenleving in zijn geheel omlaag wordt gebracht tot
een algemeen niveau van onrechtvaardigheid? Dit is wat een klasse oorlog werkelijk betekent. Gods
plan stelt Zijn creaties in staat om op te klimmen door persoonlijke toewijding naar de hoogste niveau’s
van spirituele verworvenheid. Het is mogelijk voor een menselijke ziel om de Zevende Hemel te
bereiken, en , volgens sommige theologen, om zelfs de plek te vullen die opengelaten is door Lucifer
en zijn afvallige engelen. De Luciferiaanse ideologie vereist dat alle mensenlijke wezens omlaag
gesleurd worden tot één algemeen niveau in zonde, corruptie, zedennood en ellende.
H. De lezingen leggen dan uit dat de Illuminati en Palladianen het spel moeten spelen van
“Dwang en Schijn: . Dwang moet worden gebruikt om de politieke controle te krijgen en
schijn, om de controle te krijgen over regeringen die hun kronen niet willen neerleggen
aan de voeten van de nieuwe macht. De spreker zegt, “Dit kwaad is het enigste middel om
ons doel te dienen, waarom het goed is om niet te stoppen bij omkoping, bedrog of
verraad als zij kunnen worden gebruikt om ons doel te dienen. In de politiek moet men
weten hoe het bezit van anderen ingenomen kan worden zonder de twijfel, als we hierbij
onderwerping en souvereiniteit veiligstellen.”
Wat heeft de creatie en pyramidestructuur van de nationale schulden gedaan sinds het jaar 1700? Wat
doen inkomens- en bedrijfsbelasting en zogenaamde luxe- en andere belastingen tegenwoordig?
Hoeveel van onze verdiensten blijft over voor ons eigen gebruik nadat diegene die het financiële beleid
van de Palladian Rite leiden, met ons klaar zijn? Door de controle van het beleid van onze regeringen
taxeren zij ons in economische slavernij. Door het geven van “Leenvergunning” in de naam van
‘Goedgevigheid’ gebruikt de S.O.S. ons geld om Communisme te controleren totdat zij de laatste
sociale rampspoed aanmoedigen.
I.

De eerste lezing eindigt met een uitleg over hoe de Verlichte personen (Illuminaten) het
Goyim hebben misleid om zichzelf aan hun uit te leveren. De spreker zegt, “Ver terug in
de oudheid waren we de eersten om onder de menigte (Goyim) te klagen met de woorden:
‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap’, woorden die sindsdien vele malen zijn herhaald
door de menselijke papegaaien die van alle kanten aanvlogen op dit lokvoer en met hen
het welzijn van de wereld wegdroegen, de ware vrijheid van het individu, voorheen zo
goed bewaakt tegen de druk van de bende”.

De spreker spreekt vervolgens vergenoegend over het feit dat zelfs de wijste mannen onder het Goyim,
zelfs diegene die zichzelf als intellectuelen beschouwen, niets konden opmaken uit de gebruikte
woorden in hun abstractheid, en merkte de tegenstelling niet op van hun betekenis en onderlinge
verbanden. Hij wijst erop dat in de ‘Natuur’ er geen gelijkheid is en er geen vrijheid kan zijn, omdat de
natuur ongelijkheid heeft vastgelegd in onze geesten en karakters en capaciteiten, net zoals
onveranderbaar als de Natuur ondergeschiktheid heeft vastgelegd voor haar wetten. Hij legt vervolgens
uit hoe vanaf het prille begin diegene die de samenzwering AAN DE TOP leiden Gods Wet voor

Dynastieke Heerschappij hebben overtreden, waaronder een vader kennis van de koers van politieke
aangelegenheden aan zijn zoon overdraagd met zulke wijsheid dat niemand het kon weten dan de
dynasty, en niemand het kon verraden aan de ondergeschikten. De spreker legt dan uit dat bij het
passeren van de tijd de betekenis van dynastische opvolging van de WARE stand van zaken in de
politieke aangelegenheden was verloren, en dit verlies het succes van hun doeleinde hielp. ( Zie het
dogma van Pike wat betreft ‘de Natuur’ elders in dit boek)
Aldus bewees de spreker dat wat ik zei over de samenzwering in de voorgaande hoofdstukken waar is.
Wat hij zei bewijst dat de Protocollen niet opgetekend zijn door de Wijze Ouderen van Zion als
informatie voor diegene die het Zionistische Congres in Bazel, Zwitserland in augustus 1903
bijwoonden, zoals wordt beweerd door diegene die geselecteerd waren om de anti-Semitische fase van
de Luciferiaanse samenzwering te leiden, maar dat de samenzwering dateert van voor Weishaupt. De
Synagogue of Satan, die Christus blootlegde, gaat verder terug dan de dagen van Solomon. Het gaat
terug in de tijd toen Satan veroorzaakte, dat onze eerste ouders van God wegliepen met als doel om te
voorkomen dat wij Zijn plan voor de heerschappij over het Universum op deze aarde zouden toepassen.
Daarom voorkomt de S.O.S., door het leiden van de Luciferiaanse samenzwering op deze aarde, dat wij
Gods wil volgen zoals in de Hemel.
De spreker beëindigd zijn eerste betoog af met een grootspraak: Hij zegt,”De misleidende slogan van
‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ bracht hele legioenen naar onze kant die onze banieren met
enthousiastme droegen, terwijl de hele tijd, diezelfde woorden een kankergezwel was die zich in het
welzijn van het Goyim boorde, een einde aan de vrede maakte, stilte, solidariteit, precies de
grondbeginselen van onze Goya staten.
Hij laat dan zijn publiek binnen in het EERSTE GEHEIM. Hij vertelt hun de overwinning van de
samenzwering om werelddominatie vandaag te bereiken (tussen 1885 en 1901), te danken was aan het
feit dat als zij een persoon tegen kwamen die zij wilden controleren en voor hun doeleinden wilden
gebruiken, zij altijd inwerkten op “De meest gevoelige snaren van zijn of haar geest, op de
bankrekening, op hun overdadig verlangen, op hun onverzadigbaarheid voor materiële behoeften en elk
van hun menselijke zwakheid, die , zelfs maar een enkele, genoeg zou zijn om het initiatief te
verlammen, omdat het de wilskracht van de mens overdraagt om te worden gebruikt door diegene die
hun activiteiten opkopen.”
Derhalve zien we hoe de samenzweerders, werkzaam door hun agentuur, de ‘massa’ ervan hebben
weten te overtuigen dat hun regering niets meer is dan een ceremoniemeester voor het volk, die de
eigenaars van het land zijn, en dat de ceremoniemeester door het volk kan worden vervangen als een
opgedragen handschoen. Voel je niet slecht. Ik was zelf ook om de tuin geleid om dat te geloven. Het
was 1950 voordat ik de WAARHEID begon te vermoeden, dat, zoals de spreker het voorlegde, “Het is
zijn mogelijkheid om vertegenwoordigers van het volk regelmatig te vervangen wat, diegene die de
samenzwering AAN DE TOP leiden, in staat stelden om gestadig de controlle te krijgen over ALLE
kandidaten voor het politieke leven. “ Niets heeft deze waarheid meer in mijn geest vastgelegd dan de
meer recente (federale) verkiezingen in Engeland, Canada en de V.S. Tegenwoordig heeft het volk een
“Keuze zonder alternatieven”.
Hoe de samenzwering in Amerika was uitgewerkt
Professor John Robison is besmeurd geworden en zijn boeken zijn verbrand door het agentschap van de
Synagogue of Satan omdat hij zich niet liet corrumperen. Hij weigerde om Weishaupt en zijn
Luciferianen te helpen met het infiltreren van Illuminisme in de Vrijmetselarij. De geschiedenis bewijst
echter dat hetgeen hij schreef en publiceerde over de samenzwering om alle regeringen en religies te
vernietigen bewaarheid bleek te zijn geworden. Robison vertelt ons dat voor 1786, toen de regering van
Bavarie Weishaupt en zijn bende ontmaskerde verscheidene Metselaars Loges in Amerika
geillumineerd hadden. Hij wijst ook op de overeenkomsten tussen de Amerikaanse en de opvolgende
Franse Revoluties.
Wij zijn voor gekken versleten door sommige invloedrijke mensen met het citeren van Professor
Robison, blijkbaar om het vertrouwen van onze lezers te beschadigen. Als ondersteuning van onze
verklaringen geven we de volgende gedocumenteerde bewijzen waarvan de meeste bevestigd kunnen
worden door simpelweg te wijzen naar het Nationale Archief in Washington DC.
In 1798 was David A. Tappan president van de Universiteit van Harvard. Op 19 juli van dat jaar sprak
hij een klas met eindexamenkandidaten toe in de kapel van de Harvard College. Hij waarschuwde de
toekomstige leiders van Amerika over de gevaren van Illuminisme die in Amerika had geïnfiltreerd.
Hij vertelde hen over de invloed die de Illuminati gebruikte om de Franse Revolutie uit te laten breken.
Hetzelfde jaar (1798) was Timothy Dwight president van Yale. Hij gaf Amerikanen ongeveer dezelfde
waarschuwing in een drukwerk met de titel,”De Plicht van Amerikanen in de Huidige Crisis”.

Tegen de tijd dat Pike als student de Universiteit binnenkwam was Harvard onder de controle gebracht
van de Illuminati25
In het jaar 1798 predikte ook Jedediah Morseb op zijn Thanksgiving dag dienst over “De Illuminati en
het verband met de Metselarij”. Ook datzelfde jaar onthulde John Wood de Clintoniaanse partij van het
genootschap van de Illuminati in Colombia.
In 1799 schreef John Cosens Ogden een artikel, “Een kijk op de Illuminati van New England”, die
onuitputtelijk betrokken zijn bij het vernietigen van de religie en regering van de Verenigde Staten uit
het gefijnste oogpunt van hun veiligheid.”
Er waren al in het jaar 1957 in de bibliotheek van Rittenhouse Square van Philadephia, drie brieven
geschreven door John Quincy Adams, de 6e president van de Verenigde Staten, aan Kolonel Wm.
Lucifer. Stone, een Tempelierridder en redacteur van The New York Advertiser. Deze brieven waren
zeer kritisch over Thomas Jefferson en de manier waarop hij Vrijmetselarij had ondermijnd in de staten
van New England. Adams wist wat hij schreef omdat hij de hoofdverantwoordelijk was voor het
organiseren van de Loges waarin Jefferson zijn Illuminati infiltreerde. Adams geeft als reden om zich
als president verkiesbaar te stellen tegenover Jefferson, de ontwrichtende houding van Jefferson. De
brieven die hij aan Kolonele Stone schreef worden gezien als de reden voor het verslaan van Jefferson.
Adams somde vijf voorname bezwaren op tegen Illuminisme zoals verkondigd door Jefferson en zijn
mede Illuminsten:
1.
2.
3.
4.
5.

Hun leer is tegengestelt aan de wetgeving van het land
Zij zijn in overtreding van de principes van Jezus Christus
Zij eisen dat leden een eed zweren om ongedefinieerde geheimen te bewaren waarvan de aard
onbekend is aan de man die de eed zweert.
Zij eisen dat een lid hun gewiligheid uit om te sterven als hij zijn eed schendt.
Zij eisen dat een lid zegt dat hij een sterfwijze kiest die ongewoon, onmenselijk en zo wreed is dat
de details niet geschikt zijn om te beschrijven door menselijk lippen.

Toen, in 1826, deed zich een incident voor die het bewijs moet zijn aan Vrijmetselaars zelf dat alleen
leden die zorgvuldig geselecteerd zijn, het toegestaan wordt om iets te weten te komen wat er in de
geheime genootschap plaatsvindt die de Illuministen binnen hun eigen geheime genootschap
organiseren. Het is daarom net zo redelijk om te veroordelen dat een mens aan het onmenselijke en
diabolische kanker leidt, als het is om iedereen in geheime genootschappen, ordes en organisaties te
veroordelen voor de zonden tegen God en misdaden tegen de mensheid die gepleegd worden door de
Synagogue van Satan die hun agentschap geïnfiltreerd hebben in hun geheime genootschappen. Het
zou voor de wereld beter zijn als er geen geheime genootschappen waren, omdat diegene die de
W.R.M. AAN DE TOP leiden dan niet in staat zouden zijn om hun parasitaire beleid uit te oefenen, en
de blaam voor hun duivelse acties op de schouders van anderen dan zichzelf kunnen plaatsen.
Het incident waar we naar refereren betreft Kapitein Wm. Morgan die ervan werd beschuldigd dat hij
zijn eed gebroken had. De invloed van Illuminisme binnen de hoogste ambtenaren van Metselarij stond
erop dat Morgan de “dood” gegeven zou worden, de stijl waar Adams zo erg verafschuwd en kritisch
over was.
De Metselaar Richard Howard werd geselecteerd als de ‘beul’. Morgan werd gewaarschuwd over zijn
komend lot. Hij probeerde naar Canada te ontsnappen, maar kwam tot aan Niagara Falls waar Howard
hem vermoordde.
Volgens Kolonel Stone, de Tempelierridder aan wie Adams de hierboven genoemde brieven had
geschreven, keerde Howard terug naar New York en rapporteerd aan een vergadering van
Tempelierridders in St.John’s Hall, New York, hoe hij Morgan had ‘geexecuteerd’. Stone zegt dat hij
vervolgens geld gegeven werd en aan boord gezet werd van een schip met de bestemming Liverpool,
Engeland. De verklaringen van Stone zijn gepubliceerd in zijn “Brieven over Metselarij en antiMetselarij”. Hetgeen wat Stone blootlegde over Morgan wordt bevestigd in een getuigeverklaring van
Avery Allyn toen hij de Tempelierridders van New Haven, Connecticut, verliet. Hij zwoor dat Richard
Howard had toegegeven dat hij de ‘beul’ was van Morgan.
Het archief van de Metselarij bewijst dat toen deze weerzinwekkende feiten in Metselaarkringen
bekend werden er een verschrikkelijke reactie begon. Ongeveer 1500 Loges in de Verenigde Staten
leverde hun statuten in. Volgens een schatting hebben van de 50.000 Metselaars die bij deze Loges
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Harvard is sindsdien onder de invloed gebleven van “mensen met een internationalistische blik” zoals ik
hebuitgelegd in Red Fog Over Amerika, door W.G. Carr.

horen, er 45.000 hun geheime genootschap verlieten. Daarom was de Vrijmetselarij in Amerika bijna
een natuurlijke dood gestorven.
Maar de macht en invloed van de Synagogue of Satan is zo groot dat tegenwoordig bijna geen
Metselaar met wie ik deze fase in hun geschiedenis heb besproken hier iets vanaf weet. Ik heb kopiën
van de notulen van de vergaderingen die vooraf gingen aan deze massale terugtrekking van de
Metselarij in Amerika. Deze WAARHEDEN worden niet gepubliceerd om Vrijmetselaars te kwetsen,
maar om volledig te bewijzen dat uit een mogelijke 50.000 Metselaars, er op zijn minst 45.000 niet
wisten of vermoeden wat er achter de schermen gebeurt onder de leiding van Satanisten, die zich als
wormen verstoppen in de ingewanden van hun en andere geheime genootschappen.
Diegene die de S.O.S. dienden besloten dat een autochtoon Moses Holbrook moest opvolgen, die op
het tijdstip dat deze gebeurtenissen plaatsvonden de Metselarij in Ameka leidde, waardoor Generaal
Albert Pike werd benaderd. Hij voldeed aan de eisen omdat zijn opmars van een initiaat in 1850 tot
Groot Commandeur van de Opperste Raad voor de Zuidelijke Gewesten van Vrijmetselarij in de V.S.
in 1859, fenomenaal was.
De taak van Pike was om de Vrijmetselarij in de V.S. te verjongen zodat de invloed, rijkdom en macht
van haar leden opnieuw door de Illuminati gebruikt kon worden om hun agentur op sleutelposities te
plaatsen in alle velden van het menselijk ondernemen, inclusief de politiek en religie. Tegenwoordig,
zoals in 1826, weten de overgrote meerderheid van Vrijmetselaars niet af van het geheime leven van
Albert Pike. Zij zijn voorgelogen en misleid door de agenten van Satan met het geloof dat Pike de
grootste Metselaar was die ooit geleefd had, en één van de grootste Amerikaanse patriotten. Maar zij
vergissen zich als wij bewijzen dat Pike letterlijk de duivel in eigen persoon was.
Omdat van de Illuminati bewezen was dat zij de Vrijmetselarij in Amerika hadden gecorrumpeerd,
besloot Pike om de Palladian Rite te organiseren om zelfs boven de Grand Orient Metselarij en de
Illuminati uit te stijgen. Palladisme was niet echt een nieuwe geheime genootschap, dus Pike noemde
zijn organisatie, “The New and Reformed Palladian Rite, “ (N.R.P.R.)
Guiseppi Mazzini was door de Illuminati in 1834 geselecteerd om hun Directeur van Politieke Actie te
zijn (Directeur van de W.R.M.). In een brief die Mazzini aan Pike stuurde op 22 januari 1870 schreef
hij, “We moeten toestaan dat de hele federatie ( van verschillende Metselarij ordes) blijven zoals ze
zijn, met hun systemen, hun centrale autoriteiten en hun diverse manieren van correspondentie tussen
de hoger graden van dezelfde rite, georganiseerd zoals ze het nu zijn, maar we moeten een opperste rite
creëren, die onbekend zal blijven, waar we die Metselaars van hoge graad neerzetten die wij
geselecteerd hebben. Wat hun broeders in de Metselarij betreft, moeten zij de opperste geheimhouding
zweren. Via deze opperste rite zullen we de hele Vrijmetselarij regeren, die hét internationale centrum
zal worden, machtiger omdat haar richting (en leiding) onbekend zal zijn.
Deze brief bewijst dat zelfs niet Mazzini, in de tijd dat de brief geschreven werd, wist dat de Hoge
Priesters van het Luciferiaanse Geloof het Synagogue of Satan AAN DE TOP controleerde, van wie hij
een lid was,. Maar na iets langer met Pike gewerkt te hebben, begon hij te vermoeden dat er een
“Geheime Macht” was boven of nog verder verwijderd van, de hoogste graden van Grand Orient
Metselarij, waarvan hij een lid was, die hen AAN DE TOP controleerde. Hij uitte deze vermoedens in
de brief die hij aan Dr. Breidenstein schreef, die reeds geciteerd is.
Pike en Mazzini ondertekende de verordening voor een oprichting van een Centrale Hoge Metselarij op
20 september 1870. Dit was de dag dat de Grand Orient Mason, Generaal Cadorna, Rome binnentrad
om de wereldlijke macht van de Paus te beeindigden.
Pike nam de titel aan van Souvereign Pontiff of Universal Freemasonry. Mazzini nam de titel aan van
Souvereign Chief of Political Action, dwz. Hoofd van de World Revolutionary Movement (W.R.M.)
Pike ging vervolgens meteen het werk voltooien aan het nieuwe ritueel die hij met Moses Holbrook
begonnen was, en hij noemde het “De Adonaicide Mis” ( “De Dood van God”).
Margiotta, een 33e graad Metselaar, die de Metselarij geschiedenis beschreef, en de biografie van
Adriano Lemmi (die in 1873 Mazzini als directeur van de W.R.M.opvolgde) had hetvolgende te zeggen
over Pike en Mazzini: “Er was besloten dat het bestaan van deze rite geheim gehouden moet worden,
en dat er geen vermelding ooit gemaakt zou worden in de bijeenkomsten en binnenste heiligdommen
van andere rites, zelfs als per ongeluk de bijeenkomst exclusief zou bestaan uit broeders met de
perfectie initiatie, zodat het geheim van het nieuwe instituut alleen kon worden geopenbaard met de
grootste voorzichtigheid aan een paar verkozenen die behoorden aan de gewone hoge graden.”
Dit verklaart waarom zelfs 32e en 33e graad Vrijmetselaars zo weinig weten wat er om gaat AAN DE
HOOGSTE TOP.
Margiotta verklaart ook dat 33e graad leden van de Schotse Rite zorgvuldig geselecteerd worden voor
initiatie in de Palladian Rite vanwege haar uitgebreide internationale vertakkingen: Drieëndertigste
Graad Metselaars hebben speciale privileges om bezoek te brengen en deel te nemen aan de rituelen
van andere Metselarij Loges door de hele wereld. Diegene die lid worden van Palladisme recruiteren

anderen. Dat is waarom de Opperste Rite zijn driehoeken creëerden ( de naam die gegeven was aan de
Palladiaanse Raden) per graad. Deze zijn gevestigd op een ferme basis. De laagste van de ingewijden
zijn broeders die lang getest zijn in de gewone Metselarij, en hebben bewezen van God en het
Christendom te zijn weggelopen.
Margiotta voegt toe:”Men zal deze voorzorgsmaatregelen beter begrijpen met de wetenschap dat
Palladisme in essentie een Luciferiaanse rite is. Haar religie is Manicheaans neo-gnosticisme, die leert
dat de goddelijkheid duaal is, en dat Lucifer de gelijke van Adonay is, met Lucifer als God van het
Licht en Goedheid die voor de mensheid strijd tegen Adonay de God van het Duister en het Kwaad. 26
Als de Souvereine Pontiff van Lucifer op aarde was Pike de president van de Opperste Dogmatische
Leiding, geassisteert door de Oudsten van de Opperste Raad van de Grand Orient. Het Opperste Grote
College van Emeriten Metselarij (Palladian Rite) van Pike, accepteerde de Adonaicide Mis, soms naar
verwezen als “De Zwarte Mis”, als het ritueel voor de New and Reformed Palladian Rite. Mazzini
werd een kopie gestuurd van het ritueel. Hij prijsde Pike in de hoogte, zoals zijn artikelen in “La Roma
del Popolo” bewijzen.
Met deze voorbereidingen afgesloten, organiseerde Pike en zijn assistenten met een Toezichthoudende
Driehoek, of Raad, in Rome, Italië, om de W.R.M. te leiden in al haar velen fasen. Hij gaf Mazzini de
leiding. Na de dood van Mazzini, maakt hij Lemmi de Opperste Directeur.
Pike organiseerde nog een toezichthoudende raad in Berlijn. Hij noemde dit, “De Opperste
Dogmatische Leiding”. Het werd functionerend gehouden door een constante verwisseling van een
committé van zeven, geselecteerd uit de Opperste Raad, Grand Encampments, Grand Orients, en Grand
Lodges van de wereld. Twee afgevaardigen zorgden voor propaganda en financiën. De directeur van
propaganda was ook de directeur van inlichtingen die de andere twee toezichthoudende directeurs en
de Souvereine Pontiff op de hoogte hielden van belangrijk nieuws en gebeurtenissen die werd
verzameld in deze centrale uitwisselingshuis door ‘Miljoenen paar ogen’ die hun agentschap
controleerden over de hele wereld. Zij scheppen op dat zelfs niet een klein stukje wetgeving door enig
parlement kan gaan zonder dat zij hiervan de volledige kennis hebben en hun toestemming gegeven
hebben.
De financiële agenten tekenen een algemene balans op van alle rites, in alle landen, in samenwerking
met een boekhouder als beëdigd expert onder zijn bevel.
Onder de Souvereign Directory in Charleston, South Carolina, en de Directeur van Politieke Actie in
Rome, en de Administratieve Dogmatische Raad in Berlijn komen 23 Grote Centrale Districten die
bureau’s of Raden zijn, opgericht in Europa, Azie/Afrika, Oceanië en Noord en Zuid Amerika.
En boven allemaal, heerst de Synagogue of Satan-de Hoge Priesters van het Luciferiaanse Geloofonzichtbaar, ongeïdentificeerd en als hoogste. Nadat de League of Nations (Statenbond) voor het eerst
was georganiseerd (1919) werd de organisatie van Pike licht herzien, en de toezichthoudende,
leidinggevende en administratieve afdelingen werden gevestigd in Zwitserland en New York. Maar het
maakt niet uit waar het BREIN gevestigd is, zij hebben perfecte communicatiesystemen, en zij
controleren en leiden ALLE ander subversieve organisaties en activiteiten. Die controle en leiding is
vandaag hetzelfde als in de tijd van Pike en op het moment dat de League of Nations werd gevormd.
Dezelfde samenzweerders die hen geformeerd en ontwikkeld hebben, hebben ook de V.N. ontwikkeld.
Geloof mij alstublieft niet. St. Paul, in II Corinthaus 11:13 vertelde ons, “Vanwege zulke apostels,
bedriegelijke werkers, die henzelf veranderen in de Apostelen van Christus. En geen wonder; want
Satan zelf veranderde in een engel van het Licht. Daarom, het is niets bijzonders (niets
wonderbaarlijks) als zijn afgezanten ook veranderd kunnen worden in afgezanten van rechtvaardigheid
wiens einde zal afhangen van hun arbeid”.
Laat ons sluier nog een stukje verder oplichten waarmee Pike zich verhuld heeft. Ik ben mij ervan
bewust dat Dr. Bataille, schrijver van Le Diable au XLXe seicle , ervan was beschuldigd dat hij op
verschillende momenten onjuistheden als feiten heeft gepubliceerd., maar dat betekent niet dat hij altijd
loog of onwaarheden publiceerde.Wat hij te zeggen had over Pike en zijn “occultisme” op pagina 360
van de bovenstaande publicatie is bevestigd in “Occult Theocracy”op pagina 223, geschreven door
Lady Queensborough. Verder bevestiging kan worden gevonden in de Metselarij Bibliotheek in
Charleston, South Carolina.
Dat Pike in occultisme geloofde wordt bewezen door het feit dat er op papier een verslag bestaat van
een speech die hij voordroeg aan de Opperste Raad van de Grand Orient, Charleston, South Carolina
op 20 oktober 1884, toen hij hetvolgende zei:”Te St. Louis, stuurde we de Grand Rites aan, en via
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We vragen ons af wat Rt.Hon. John Deifenbaker, Premier van Canda, en Hon. Leslie Frost, Premier van
Ontario, het grootste en rijste province van Canada, hierover te zeggen hebben. In onze maandelijkse nieuwsbrief,
N.B.N oktober 1958, publiceerden we het feit dat zij beiden geïnitieerd werdn in de 33e graad van de Schotse Rite
in Windsor, Ontario op 9 september 1958.

Zuster Ingersoll, die een eerste klas medium is, ontvingen we verbazingwekkende openbaringen tijdens
een plechtige Palladiaanse sessie die ik voorzat, geassisteerd door Broeder Friedman en Zuster
Warhnburn. Zonder Zuster Ingersoll in slaap te brengen, verzadigde we haar met de geest van Ariel
hemzelf. Maar Ariel nam bezit van haar met nog eens 329 geesten van het vuur, en de séance was
vanaf toen schitterend.
“Zuster Ingersoll, steeg op in de ruimte, zweefde over de aanwezigen, en haar kleding werd opeens
verteerd door vuur die haar omhulden zonder haar te verbranden. We zagen haar naakt gedurende tien
minuten. Drijvend boven onze hoofden alsof gedragen door een onzichtbare wolk, of omhooggehouden
door een weldadige geest, beantwoordde ze alle vragen die we haar voorlegde. We kregen zo het
laatste nieuws over onze eigen illustere broeder Adriano Lemmi – toen Astaroth in eigen persoon,
zwevend naast ons medium, en haar hand vasthoudend. Hij ademde uit op haar, en haar kleren die uit
het niets verschenen, kleden haar weer aan. Tenslotte verdween Astaroth en onze zuster viel zachtjes
op neer op een stoel, waar met achterovergeslagen hoofd zij Ariel opgaf en de 329 geesten die haar
vergezeld hadden. We telden totaal 330 ‘uitademingen’ aan het einde van deze gebeurtenis”.
Pike zegt dat hij in staat was om te praten met Lemmi, zijn Directeur van Politieke Actie in Italië
tijdens een séance die in St. Louis gehouden werd en mij verder deed graven. Ik wist dat diegene die
vaak seances doen van bedrog gebruik maken om de aanwezigen te misleiden in het geloof van
bovennatuurlijke krachten. Dit onderzoek bracht gedocumenteerd bewijs naar boven dat er sterk op
wijst dat wetenschappers die aan de Palladian Rite van Pike toebehoorden hem voorzien hadden van
een draadloze verbinding (radio) lang voordat Marconi deze beschikbaar stelde voor commercieel
gebruik.
Ik heb mij altijd afgevraagd WAAROM Marconi zo sterk werd tegengewerkt toen hij probeerde om
deze ontdekking aan het gewone publiek bekend te maken. Onderzoek wijst erop dat de weerstand
afstamde van mensen die nauw betrokken waren met Pike voor zijn dood in 1891. Op de achtergrond
van deze tegenstanders was Gallatin Macky, die Pike opvolgde als hoofd van de Universele Metselarij
en Palladism.
Er bestaat gedocumenteerd bewijs die vastlegd dat Pike instaat was om contact op te nemen en de
spreken met de hoofden van zijn toezichthoudende raden waar zij ook gevestigd waren. Hij gebruikte
altijd een code. Hij verwees naar de doos die hij gebruikte terwijl hij deze gesprekken voerden als
Arcula Mystica (De Toverdoos). Het is overduidelijk dat hij en zijn hoofden van de 26 raden met
elkaar verbonden waren met een draadloze verbinding (radio) lang voordat Marconi zijn ontdekkingen
deed. Er is bewijs dat het apparaat aan Gallatin Mackay overging nadat Pike overleed. Het is daarom
waarschijnlijk dat Pike draadloze verbinding gebruikte tijdens zijn séances in St. Louis.
Pike en zijn toezichthoudende leiders van de W.R.M (Palladian Councils) gebruikte allemaal code
namen, zoals Weishaupt en zijn Illuminaten voor hem gedaan hadden. Pike en zijn opperste raad in
Charleston was bekend onder “Ignis”, het codewoord voor “Heilig Vuur” of “Goddelijk Ondernemen”.
Het codewoord voor de toezichthoudende raad in Rome was “Ratio” wat “Reden zal triomferen over
bijgeloof” betekent. In Berlijn had de toezichthoudende Raad de codenaam “Labour” (Arbeid).
Het is opmerkelijk dat het hoofd van de Berlijnse Raad, en diegene die de controle had over de
Palladiaanse schatkist in de periode van Pike, Gerson Bleichroeder was, een man van wie is bewezen
dat hij één van de hoogste en meest vertrouwde agenten was van het Huis Rothschild. Het is duidelijk
dat terwijl Pike een Hoge Priester was van de Luciferiaanse ideologie, en dus de activiteiten
controleerde van de Synagogue of Satan, de Rothschilds via Bleichroeder de portomonnee
controleerden van de Palladian Rite. Zij controlleerden zo indirect de activiteiten van Pike zoals zij die
van Weishaupt hadden gedaan, honderd jaar daarvoor.
Deze informatie bewijst dat de huidige Rothschilds geloven in het advies dat aan hun is overgedragen
door één van hun voorouders: “Geef mij de controle over het geld van een land, dan het maakt mij niet
uit wie haar wetten maakt”. Nog een interessant feit is dat zowel Rothschilds en de Bleichroeders zijn
zoals Christus het vertelde, “Zij die zeggen dat ze Joods zijn, maar het niet zijn, en dus liegen”. Zij zijn
Khazaren; hun aderen bevatten niet meer waar Joods bloed als de mijnen. Onderzoek wijst uit dat
Bleichroeder lid waren van de hoogste graden van de Palladian Rite en van de Grand Orient Metselarij,
en daarom Satanisten moeten zijn geweest.
Tijdens de heerschappij van Pike als “Prins van deze wereld” geïnspireerd door Satan, waren zijn
leiders in Engeland Lord Palmerston en Disraeli, die hun aanhoorders vertelden dat de massa (Goyim)
zich niet realiseren dat de echte ‘Macht’ die hun en hun land regeert onzichtbaar blijft en van achter de
zichtbare regering leiding geeft.
Alhoewel aan Pike toegeschreven wordt dat hij de Joodse controle over de Vrijmetselarij in Amerika
beëindigd had, laat onderzoek zien dat op 12 september 1874 hij een overeenkomst ondertekende met
Armand Levi, die de Joodse B’nai B’rith van Amerika, Duitsland, Engeland en andere landen
vertegenwoordigde. In deze overeenkomst gaf Pike aan Levi de autoriteit om de Joodse Vrijmetselarij

in die landen te organiseren in een “Geheime Federatie” onder de naam “De Souvereine Patriarchische
Raad”. Haar internationale hoofdkwartier werd opgezet in een groot gebouw aan de Valentinskamp
Strasse te Hamburg, Duitsland. Er is gedocumenteerd bewijs die laat zien dat het hoofd van deze
“Geheim Federatie” verdiensten inzamelden van ongeveer $250.000 per jaar dat gebruikt werd voor het
financieren van propaganda in het voordeel van secularisme; Het is veilig om te zeggen dat de “Minder
Jood” niets meer afweet van wat er achter de schermen plaatsvindt onder diegene die Judaïsme AAN
DE TOP controlleren, dan de Metselaars tot aan de 33e graad, of de overgrote meerderheid van het
Goyim. Het is daarom duidelijk dat in het laatste stadium van de samenzwering alle lagere wezens zich
zullen bevinden in de duivelse stoofpot. We zijn voorbestemd om te sudderen in het duivels brouwsel. 27
De militair blauwdruk van Pike, zoals aan Mazzini gegeven was en doorgegeven aan Lemmi, was net
zo simpel als dat het effectief is gebleken. Met het gebruik van 26 driehoeken, of raden van de
Palladian Rite, moesten diegene die de W.R.M AAN DE HOOGSTE TOP leidden drie wereldoorlogen
stimuleren en drie grote revoluties. Deze moesten zo geleid worden dat alle overgebleven regeringen
zouden worden gereduceerd tot zo een staat van zwakte en economische wanorde dat de mensen
zouden smeken om een Wereldregering als de enige oplossing voor hun vele en gevarieerde
problemen.
Na drie wereldlijke oorlogen en twee grote revoluties zou de Verenigde Staten overblijven als de enige
wereldmacht, maar gedurende de derde revolutie waarvan Pike zei dat het de grootste sociale
rampspoed zou worden die de wereld ooit gezien had, zou de Verenigde Staten worden gedesïntegreerd
door intern verraad, en in de handen vallen van de Luciferiaanse samenzweerders “als overrijp fruit”.
Pike zette duidelijk uiteen dat de Eerste Wereldoorlog de leiders van de W.R.M. in staat zouden stellen
om Rusland te onderwerpen en dat Keizerrijk zou veranderen in een vesting van atheïstischcommunisme. Dit werd bereikt met de eerste grote revolutie in 1917. Communisme en Nazisme
zouden worden gebruikt , samen met anti-Semitisme om de leiders van de W.R.M. in staat te stellen
om de Tweede Wereldoorlog te stimuleren. Dit was om met de vernietiging van Nazisme hun
wereldmacht te beëindigen, omdat zij dan hun doel gediend hadden.
De Souvereine Staat van Israël moest ontstaan als het resultaat van de Tweede Wereldoorlog, net zoals
de Verenigde Naties. Politiek Zionisme moest worden gebruikt om de leiders van de W.R.M in staat te
stellen om de Derde Wereldoorlog te stimuleren, door het bespelen van de echte en zogenaamde
verschillen tussen Israël en de Arabische landen te bespelen. De Tweede Wereldoorlog moest een einde
maken dat Communisme de controle kon overnemen over het grootste deel van het Verre Oosten. Er
moest voldoende gebieden vrijgehouden worden zodat het Communisme in Rusland en China in de
gaten gehouden kon worden of bedwongen totdat de Synagogue of Satan klaar om hen te gebruiken in
het laatste stadium van de Luciferiaanse samenzwering. Communisme moest worden georganiseerd en
ook in de gaten gehouden worden in alle overgebleven landen totdat de leiders van de W.R.M. besloten
hadden dat het tijd was om ALLE Communisten en ALLE niet –Communisten tegen elkaar op te
zetten. Pike legde dit alles aan Mazzini uit in zijn brief van 15 augustus 1871.
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In de hoop om orde in de chaos te scheppen en verenigde menselijkheid in de dienst van God tegen Lucifer, wil
ik er graag op wijzen dat de strijd die in deze wereld gaande is gaat om het eeuwige bezit van de zielen van de
mens. God wil dat we bewijzen dat we wensen Hem lief te hebben en verlangen om Hem vrijwillig te dienen voor
alle eeuwigheid. Lucifer is vastbesloten dat zijn agenten op deze aarde onze God gegeven giften en vrije wil zullen
wegnemen, zodat we niet in staat zijn deze beslissing te nemen. Lucifer, met het gebruik van Satanisme, is
vastbesloten om onze onsterfelijke zielen gevangen te nemen; niet omdat hij niet weet dat hij het verkeerd had, en
dat zijn totalitaire ideologie een einde zal maken aan onrusten en chaos, maar omdat hij het niet uit kan staan om
andere zielen gelukkig te zien. Hij is vastbesloten dat zoveel mogelijk anderen zijn eeuwige leed zullen delen. Als
de huidige revolutionaire beweging niet zou uitbreiden naar de hemelse wereld en de eeuwigheid, maar besloten
zou liggen in alleen deze wereld, dan zou het geen zin hebben om onthulling, gevangenneming en zelfs voortijdig
sterven te riskeren. Als alles met de dood zou eindigen, zoals atheïsten ons willen doen geloven, dan waarom
zouden we risico willen lopen om een plot of plan verder te brengen die we niet voltooid zullen zien?
Lucifer bemoeid zich alleen met het gevangennemen van zielen. Het maakt hem niet uit of de zielen Joden of nietJoden zijn, gekleurd of wit volk. De fabel van het Messiaanse Tijdperk is net zo goed een misleiding om Joden te
monsteren voor het doeleinde van Lucifer als de droom van Één Werelders dat zij een regering zullen vormen als
de eerst Wereldregering wordt opgericht. Roosevelt dacht echt dat hij de eerste Koning-despoot zou zijn. Hij was
gedesillusioneerd toen Stalin hem later na Yalta verraadde. Hoe werd hij voor de gek gehouden. Om ons vizier op
het echte doelwit te kunnen richten moeten we onze loop van onze geweren hoger houden boven de
materialistische plaatsje, die als een luchtvertekening, iets vanachter het bereik van onze naakte ogen reflecteerd.
Laat de Christenen geloven wat Christus en het Heilige Schrift ons vertld – Luciferianisme is de wortel van het
kwaad. Satanisme is de benaming voor Luciferianisme voor de meeste mensen op deze aarde.

Dit programma is PRECIES zo uitgevoerd zoals Pike het bedoeld heeft; hij paste simpelweg zijn
militaire genialiteit toe om de plannen van Weishaupt uit te voeren. Dus de mensen van deze planeet
zijn betrokken in de semi-laatste stadium van de Luciferiaanse samenzwering.
Nadat Pike overleed nam Mackay over. Hij, net zoals Lemmi, overwogen dat ALLE leidinggevende
leden van de Grand Orient Loges en de Councils of the New and Reformed Palladian Rite speciale
instructies zouden moeten worden gegeven wat betreft de W.R.M. Zij werden in een serie lezingen
verteld:
1.
2.
3.
4.

Wat volgens de herziene plannen van Weishaupt moest gebeuren
Hoe de World Revolutionary Movement zich had ontwikkeld sinds 1776
Het doel van de politieke intrigue die gaande was, dwz in de periode 1889 tot 1903
Wat de bedoeling was dat zou moeten gebeuren om de samenzwering tot een succesvol einde te
brengen, een Wereldregering waarvan zij de macht zich zouden toegeigenen.

De lezingen werden door Pike voorbereid of door schrijvers die geïnspireerd warn door de
revolutionaire hartstochten van Pike. Deze lezingen werden afgeleverd door hoge graads leden van de
Palladian Rite gedurende een periode van dagen (of nachten), aan bijeenkomsten van geselecteerde
ingewijdenden die elkaar ontmoetten in de Loges van de Grand Orient of New Palladian Rite over de
hele wereld. Een kopie ‘viel’, licht veranderd om hen een Zionistische toon te geven, in de handen van
Professor Satan, Nilus, die hij publiceerde als The Jewish Peril.
Er zijn genoeg bewijzen beschikbaar die bewijzen dat deze lezingen al werden afgeleverd in 1885.
Zoals wel eens vaker gebeurd, ondanks de grootste veiligheidsmaatregelen, lekte informatie wat betreft
de aflevering an deze lezingen en hun doel, om een de samenzwering te ontwikkelen naar de laatste
sociale rampspoed, uit.
He plot om de Word Revolutionary Movement naar zijn laatste staat te ontwikkelen, zoals door Pike
aan Mazzini uitgelegd wordt in zijn brief van 15 augustus 1871, is besproken in verschillende
publicaties, waarvan twee zijn, Le Palladisme, door Margiotta, p.186, gepubliceerd in 1895, en in Le
Diable Au XIX Siede, gepubliceerd in 1896. De lezingen werden in hun geheel gepubliceerd door de
Russische krant Snamja in augustus van 1903.
Het punt wat ik probeer te maken is dit: de eerste bijeenkomst van de Wijze Ouderen van Zion om
Politiek Zionisme te bespreken, zoals we het vandaag kennen, vond plaats in Bazel, Zwitserland in
1897. Het ontstaan van de Luciferiaanse samenzwering gaat terug van voor Zionisme en werd zelfs in
de Bijbel vermeld. De eerste serie lezingen zijn in geen enkel opzicht anders dan de herziene versie van
Weishaupt van het plot dat in 1786 werd onthuld. Hoe het plot verder was ontwikkeld van 1786 tot
1886 wordt verteld in de tweede serie lezingen en verschilt op geen enkele wijze met de lezingen die
Pike en zijn topambtenaren gegeven hebben tussen 1870 en 1886.

Het laatst hoofdstuk van een boek maar ook een leven
Hetgeen u tot op dit punt heeft gelezen is het laatste werk, voortijdig beëindigd door zijn overlijden,
van de schrijver, Commandant W.J.C. Carr, R.C.N.R. Ik, zijn oudste zoon, heb geprobeerd om zijn
werk te voltooien zodat ik het misschien zou worden gepubliceerd om mijn laatste wens van mijn vader
uit te voeren. Ik was hier niet toe in staat, en in alle eerlijkheid, geloof ik niet dat het voor enig persoon
mogelijk is, op dit moment, dit te doen.
Het levenswerk van een man kan maar zelden overgenomen en afgemaakt worden door een ander,
speciaal als het werk het veld bestrijkt dat in dit boek en in de voorgaande boeken, gepubliceerd door
Commandeur Carr behandeld wordt. Ik geloof dat hij een begaafd man was, misschien vervloekt, met
de capaciteiten om dingen te zien die de rest van ons niet kunnen zien of zelfs kunnen beginnen te
vermoeden in onze wildste verbeeldingen.
Dit vermogen om duidelijk de werkzaamheden en raderen te zien die achter de schermen van alle
regeringen en vele internationale organisaties gebeuren, en het vermogen om duidelijk het vaak slecht
belichtte pad te volgen waarover het Kwaad kruipt en voortglibbert in de geschiedenis van de
mensheid, is besteed aan maar een paar mensen. Ik geloof dat mijn vader deze vermogens had en dat
deze met hem het graf ingingen.
In het overgrote deel van mijn vroege leven keek ik toe hoe hij als een speurhond de ene aanwijzing
naar de andere volgde om het ultieme antwoord te vinden voor het vraagstuk van Kwaad in de
bezigheden van de mens. In die tijd was ik mij er niet echt van bewust van hetgeen hij zocht of begreep
ik niet onder welke druk hij werkte. Zijn zoektochten waren nooit gemakkelijk voor hem of voor
diegene die dichtbij hem stonden, omdat hij alle menselijke trekjes had, zowel goed als slecht, die de
rest van ons zegenen en plagen. Hij vroeg mij verschillende keren, speciaal na mijn ontslag uit het
Canadese leger in augustus 1945, of ik met hem wilde werken en eventueel het gevecht voort wilde
zetten die hij zo belangrijk vondt. Ik kon dat toen niet en ook nu niet doen voor de redenen die ik
hierboven gegeven heb. Bij zijn overlijden liet hij mij zijn bibliotheek, zijn manuscripten en alle
notities na. Hij had niet expliciet aangegeven dat ik zijn werk voort moest zetten om aan zijn
nalatenschap te voldoen. Ik moet toegeven dat ik meer het idee verwierp om iets te doen om zijn werk
te bevorderen en voelde op een vage manier dat hij in zijn schrijven knettergek was.
Het manuscript lag voor ongeveer zes jaar opgeslagen voordt ik begon te denken over sommige dingen
die mij had geschreven en hoe nauwkeurig hij bleek te kunnen wijzen hoe bepaalde toekomstige
gebeurtenissen zouden gebeuren in de menselijke zaken en wereld waarin we leven. Ik denk dat het
speciaal geldt voor de sluipmoord van President Kennedy in 1963. Als de schrijver in de buurt van de
waarheid zit met de beschuldigingen naar de S.O.S. dat die vrijwel alle regeringen controleert, zal het
onmogelijk zijn voor iemand om de waarheid te weten te komen over die moord. En ik kan nog steeds
niet geloven dat de moord op de sluipmoordenaar door Jack Ruby niet een deel van een vooropgezet
plan was om alle details en informatie uit het publieke zicht te houden. Ik kan het verkeerd hebben. De
schrijver had een nadrukkelijk vermogen om dergelijke gebeurtenissen en zijn eigen dood uit te leggen.
Al pagina 41, hoofdstuk 3 zal teruglezen, zegt hij dat hij serieus twijfelt of hij nog meer boeken zal
schrijven en op dat moment was hij niet meer ziek dan andere momenten, en nog maar 62 jaar oud. Met
deze gedachten, las ik het manuscript opnieuw en werd ervan overtuigd dat ik het noodzakelijke moest
doen om deze informatie te publiceren, ook al was het niet compleet.
Hoeveel u werkelijk van wat u in dit boek gelezen heeft werkelijk gelooft is eigenlijk niet belangrijk.
Het zou teveel verwacht zijn dat iemand zoveel materiaal in een hap tot zich kan nemen. De onthulling
van zulke monsterlijke en onmenselijke plotten vergt het onmogelijke en toch, diep in mij, weet ik dat
zulke plots bestaan. Hoe meer ik over deze zaken nadenk, hoe meer ik ervan overtuigd wordt en dit
ondanks een natuurlijke tegenwerking om het allemaal te geloven. Het laatste gevoel zal denk ik
algemeen zijn voor de meerderheid van de lezers.
Ondanks dat ik te weten ben gekomen van het bestaan van een bovennatuurlijk plot om de mensheid te
vernietigen, heb ik geen speciefieke angst voor het plot zelf. Ik heb altijd geloofd, op een algemene
wijze, in het bestaan van het Kwaad en wat het Kwaad heeft geprobeerd met mij en door mij te doen.
Maar, door de gratie van God, weet ik ook dat het Goede bestaat en dat doordat ik met al mijn krachten
dat Goede probeer te volgen, ik automatisch Kwaad verwijs naar zijn juiste plek aan de uiterst rand van
mijn bestaan, op bijna dezelfde manier dat koude door warmte wordt verdrongen en mist weggebrand
wordt door een hete zon.

Ik geloof wel dat het Kwaad bestaat en gevoed en georganiseerd wordt door mensen die geleid worden
door het Kwaad. Maar tegelijkertijd geloof ik nog sterker dat God BESTAAT en dat Christus, als onze
dichtbijzijnde en beste voorbeeld van het Goede, ook actief bestaat in de bezigheden van de mens.
Voor mij is de studie van het Kwaad en zijn effect in de wereld echter en negetieve benadering om de
oplossing te vinden van de problemen die hebben bestaan, nu bestaan en altijd zullen bestaan, voor alle
mensen, tot het einde van de aardse tijd. Ongetwijfeld heeft de kennis van het werk van mijn vader en
het lezen van zijn vele werken mijn leven voor een groot deel beïnvloed. Een aantal jaren geleden, toen
onze kinderen zelfstandig werden en niet langer onze directe hulp nodig hadden, besloten mijn vrouw
en ik om meerdere of alle jaren van ons leven volledig te wijden aan het buitenlandse zendingwerk. Ik
denk dat deze beslissing was genomen, en werd opgevolgd, niet zozeer om ‘goed-doeners’ te zijn, maar
voor onze eigen geestesrust en welzijn; lang geleden ontdekte ik dat het geluk van de mens het best
gevonden kan worden door zichzelf te geven in dienst van anderen zolang het motief voor dat geven
berust in de liefde voor de God die mij gecreëerd heeft.
Ik denk dat het antwoord op het Kwaad, zoals door mijn blootgelegd en omschreven is, voor elke man
en vrouw van goede wil, is door hemzelf of haarzelf te wijden aan een fase van het menselijk landschap
op zo’n manier dat het landschap verbeterd wordt door de genomen moeite. Het maakt niet echt veel
uit of het bereikte effect zichtbaar of meetbaar is door de persoon of door zijn tijdgenoten, maar eerder
dat elke mens zijn best doet om te pogen en te slagen.
Op dit moment komt de bekende citaat van de overleden President Kennedy in mijn gedachten: “Vraag
niet wat jouw land voor jouw kan doen, maar vraag wat jij kan doen voor jouw land”. Vul de woorden,
God, buren, religie, gemeenschap, of iets anders in voor het woord land, en we hebben allemaal een
werkbare blauwdruk voor onze toekomstige inspanningen.
Om een verder commentaar te leveren op dit werk of op een willekeurige fase van het Luciferiaanse
plot of intrigues van de S.O.S. zou verspilde moeite zijn.
Aan diegene die mijn vader persoonlijk kende of in hem geïntereseerd werden door het lezen van zijn
boeken, zijn een paar woorden over zijn persoonlijke filosofiën en leven misschien van interesse en
geven een beter beeld van de geest van deze opzienbarende man.
Vanuit mijn vroegste herinneringen aan hem steken bepaalde opvallende punten van zijn karakter
bovenuit. Hij vertelde mij dat geen mens het recht had om een ander te vragen om iets te doen of te
geven wat de gevraagde niet zelf wilde doen of geven. Ik heb gepraat met een behoorlijk aantal
marinemensen die onder of met mijn Commandant Carr in beide Wereldoorlogen gediend hebben en
zij, tot op de man, bevestigen dat Vader deze gedachte had zo sterk had gevolgd dat hij bekend werd
als ‘De Ijzeren Man’, in die afdelingen waarin hij gediend had van de Canadeze Marine tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Een ander punt waar hij op stond was dat: ‘Een man zou als de Hel moeten werken in zijn leven, zodat
hij niet in de Hel zal terechtkomen na zijn dood’. Dit boek dat u net heeft uitgelezen is het bewijs dat
hij dit gewetensdictaat ook gevolgd heeft, omdat hij tot de grenzen van zijn kunnen werkte en zelfs
hierboven tot in zijn laatste ziektebed.
Tijdens de hongerdagen van de ‘Vuile Dertige Jaren’ leefden we in een klein stadje net buiten Toronto,
Ontario. Ons huis lag aan de noord-zuid hoofd snelweg van die tijd, en werkelijk stapels hongerige
mensen bedelde voor eten aan onze deur.
Ook al waren we een grote familie en was het geld altijd schaars (of niet aanwezig), stond hij het nooit
toe dat een hongerige persoon weggestuurd werd zonder voldoende eten. Zijn punt was dat: Als ik een
hongerig persoon wat eten weiger te geven, of als ik in hem niet iets van het teken van Christus zie die
hem mijn broer maakt, dan ontken ik mijn eigen menselijkheid”.
Op dezelfde manier was er geen persoon die aangedaan of in nood was en om hulp aan mijn Vader
vroeg en weggestuurd werd zonder een oprechte poging om hem te geven wat hij nodig had. Vele
weduwen en ex-militairen in nood kwamen naar hem voor hulp en hierdoor besteedde hij niet nader te
bepalen aantal dagen werk om pensioenen of andere hulp te regelen voor deze onfortuinlijke mensen,
via het ‘Canadian Legion’ of via hemzelf door zijn kontakten met honderden die hij op hoge plaatsen
had gemaakt tijdens zijn werkzaamheden.
Geen enkele hoeveelheid geld of aangeboden eer kon zijn steun voor een doel of organisatie winnen
waarin hij niet volledig in kon geloven of zijn kritische blik over hun reden van bestaan niet kon
doorstaan. Vanwege zijn sterke houding op dit onderwerp weet ik dat hij vele winstgevende
gelegenheden prijsgaf zodat hij, zoals hij het neerlegde “Mijzelf kan scheren voor mijn eigen spiegel”.
Hij was zelf-opgeleid, zelf-verzekerd en zelf-oordelend. Toen hij het moeilijkst had, weigerde hij naar
anderen voor hulp te gaan totdat hij zich volledig financieel, fysiek en mentaal uitgeput had. Hij had
een kort lontje die hem in verschrikkelijke woede aanvallen kon storten… en een zacht gemoed dat
voorkwam dat hij die woede langer dan een paar minuten aan kon houden of een wraakgevoel tegen
zelfs zijn grootste vijand… en hij maakt er genoeg op zijn weg.

Hij kon en deed werkelijk wandelen en praten met Koningen en diegene die de plaatsen innemen van
de Hoge en Machtige posities op de aarde… en hij kon en deed in krotten zitten en zich daar thuis
voelen. Met diegene die tegen hem waren, kon hij hard en eerlijk zijn, een taaie vechter en gaf geen
haar breed toe. Met de zwakke en hulpelozen, had hij de tederheid van een goede vrouw en een hart zo
zacht en zoet als gesmolten boter.
Met zijn familie en met hemzelf was hij een harde en gedreven leermeester. Met anderen die zwakker
waren dan hemzelf had hij een onbegrensde capaciteit voor medelijden en geduld. De laatste vijftien
jaar van zijn leven leed hij aan veel ziekten en handicaps waarvan niet de minste zijn telescopische
ruggemerg was, waardoor hij genoodzaakt was een zware stalen en leren beugel te dragen die hem
behoedde zwaar vervormd te raken. Ik denk niet dat hij ooit deze gezondheidsproblemen zag als meer
dan een ongemak die zijn mogelijkheden hinderde om het pad van zijn taak te volgen die hij voor
zichzelf gekozen had… zijn motto was altijd: “Ga verder”.
Als er ooit een grafschrift voor hem geschreven zal worden, laat het dan devolgende zijn:
Hij leefde het harde leven van een
Waardig Christenlijke man
En stierf de zachte Dood
Gereserveerd voor zo Iemand
Als iets wat hij geschreven heeft maar één iemand heeft geholpen om een doel in het leven te vinden of
een individu te helpen om het doel en betekenis van het leven te begrijpen of een Ziel te helpen om zijn
plaats in het Goddelijke plaatje van het Zijn te heroveren, dan weet ik zeker dat zijn nobele ziel in
vrede rust met de Liefde en Bescherming van de God die hij zo goed mogelijk probeerde te dienen
terwijl hij zijn paar jaren op aarde leefde.

Appendix A – Het geheime covenant tegen de mensheid
Het volgende contract verscheen voor het eerst anoniem op een website in juni 2002. Het origineel is
onbekend, maar is hier opgenomen als aanvullend bewijs voor de beweringen die gemaakt zijn in
Satan, Prins van Deze Wereld. Dit was voorheen niet een onderdeel van het boek.
Uit www.unveilingthem.com/SecretCovenant
Het geheime covenant
Een illusie zal het zijn, zo enorm dat ontsnappen aan hun
perceptie
Diegene die het zullen zien, zullen als krankzinnig worden weggezet
We zullen gescheiden fronten openen om te voorkomen dat zij een
verband ertusen zien
We zullen ons voordoen alsof we geen verband hebben met het in leven houden van de illusie
Ons doel zal stap voor stap worden bereikt zodat wij nooit verdacht zullen worden.
Dit zal ook voorkomen dat zij de veranderingen zien zoals zij plaatsvinden.
We zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan
Want wij kennen de geheimen van het absolute
We zullen altijd blijven samenwerken en door bloed en geheimhouding gebonden zijn
De dood zal hen die spreken overkomen
We zullen hun levensspanne kort houden en hun geesten zwak terwijl
we het tegenovergestelde voorschotelen
We zullen onze kennis van de wetenschap en technologie gebruiken op een
subtiele wijzen zodat zij nooit zullen zien wat er gebeurt
We zullen zachte metalen gebruiken, ouderdom versnellers en kalmerende middelen in

voedsel en water, maar ook in de lucht
Zij zullen worden overladen met gifstoffen waar ze ook gaan
Door de zachte metalen zullen zij gestoord worden. We zullen
beloven om een remedie te vinden uit onze vele gezichten, maar juist
hun voeden met meer gifstoffen
De gifstoffen zullen geabsorbeerd worden door hun huid en monden,
Zij zullen hun geesten en voortplantingssystemen vernietigen.
Door dit alles zullen hun kinderen dood geboren worden en zullen we deze
informatie verbergen
De gifstoffen zullen verhuld zijn in alles wat hen omringt,
wat zij drinken, eten, inademen en dragen
We moeten vernuftig zijn in hoe de gifstoffen verspreid worden want
hun kijk reikt ver
We zullen hen leren dat de gifstoffen goed zijn, met grappige beelden
en muzikale tonen
Diegene waar zij tegenop kijken zullen helpen. We zullen ze inlijven om
onze gifstoffen op te dringen
Zij zullen onze producten gebruikt zien worden in de film en
zullen aan hun gewend raken en nooit hun ware
effect kennen
Als zij een leven schenken zullen wij gifstoffen in het bloed spuiten
van hun kinderen en hen overtuigen van hun hulpzame werking
We zullen vroeg beginnen, als hun geesten jong zijn, we zullen ons op
hun kinderen richten met wat kinderen graag willen, zoete
dingen
Als hun tanden aftakelen zullen we ze vullen met metalen
die hun geest zullen doden en hun toekomst wegstelen
Als hun vermogens om te leren zijn aangetast,
zullen we medicijnen creëren die hun zieker maken en de oorzaak zijn
van andere ziektes waar we nog meer medicijnen voor creëren
We zullen ze mak en zwak laten worden voor onze ogen door onze macht.
Zij zullen depressief worden, langzaam en zwaarlijvig, en als zij
onze hulp zoeken, geven we ze meer gifstoffen
We zullen hun aandacht laten vestigen op geld en materiële goederen
zodat velen van hun niet het contact leggen met hun innerlijke zelf. We zullen hen afleiden
met stimulantia, externe pleziertjes en spelen zodat zij nooit één kunnen zijn
met de grote eenheid van het geheel.
Hun geesten zullen aan ons toebehoren en zij zullen doen wat wij zeggen.
Als zij weigeren zullen we manieren vinden om geest-veranderende technologie toe te passen
in hun levens. We zullen angst gebruiken als ons wapen
We zullen hun regeringen aanstellen en daarbinnen tegenstanders vestigen.
We zullen beide zijden controlleren

We zullen altijd ons doel verbergen maar ons plan uitvoeren
Zij zullen voor ons de arbeid verrichten en we zullen verdienen aan hun zwoegen
Onze families zullen zich nooit vermengen met die van hen. Ons bloed moet altijd puur zijn,
Omdat het de weg is.
We zullen hen elkaar laten doden als het ons uit komt
We zullen ze gescheiden houden van het éénzijn door dogma en religie
We zullen alle aspecten van hun leven controleren en hun vertellen wat te denken en op welke wijze
We zullen ze vriendelijk en zachtmoedig leiden met de gedachten dat zij
zichzelf leiden
We zullen vijandigheid kweken tussen hen door onze groeperingen
Als er een licht onder hen zal schijnen, zullen we deze doven door het te bespotten,
of te doden, wat ons het beste uitkomt.
We zullen hen elkaars harten laten verscheuren en hun eigen kinderen laten doden.
We zullen dit bereiken met haat als onze bondgenoot, woede als onze vriend.
De haat zal hun totaal blind maken, en nooit zullen ze zien dat vanuit hun conflicten
wij als hun heersers zullen ontstijgen. Zij zullen het druk hebben met elkaar te vermoorden.
Zij zullen baden in hun eigen bloed en hun buren doden zolang wij het nodig vinden
We zullen groot voordeel halen hieruit, want zij zullen ons niet zien, want zij
kunnen ons niet zien
We zullen blijven verdienen aan hun oorlogen en hun dood
We zullen dit keer op keer herhalen tot ons uiteindelijke doel is
bereikt
We zullen doorgaan dat zij zullen leven in angst en woede
door beelden en geluiden
We zullen alle beschikbare gereedschappen gebruiken om dit te bereiken
De gereedschappen zullen worden geleverd door hun arbeid
We zullen altijd de goddelijke waarheid voor hun verbergen, dat we allen één zijn
dit mogen ze nooit weten!
Zij mogen nooit weten dat kleur een illusie is, zij moeten altijd
denken dat zij geen gelijken zijn.
Druppel voor druppel, druppel voor druppel zullen we nader tot ons doel komen
We zullen hun land, grondstoffen en rijkdom overnemen om de totale
controle over hen te laten gelden.
We zullen hun misleiden om onze wetten te accepteren die hun van de weinige vrijheid
die ze hebben zal beroven

We zullen een geldsysteem vestigen die hen voor altijd zal gevangen nemen,
hen en hun kinderen in de schulden zal houden.
Als zij zich samen verzetten, zullen we ze beschuldigen van misdaden en een
ander verhaal aan de wereld presenteren, omdat we alle media controlleren
We zullen onze media gebruiken om de informatiestroom te controlleren en het sentiment
van onze smaak.
Als zij tegen ons opstaan zullen we ze vernietigen als insecten, want
ze zijn minder dan dat.
Zij zullen hulpeloos zijn om iets te doen, want ze zullen geen wapens hebben
We zullen een aantal van hun recruteren om onze plannen uit te voeren, we zullen hen eeuwig leven
beloven, maar het eeuwige leven zullen ze nooit hebben, want ze zijn niet een van ons.
De recruiten zullen “initiaten” genoemd worden en zullen geïndoctrineerd worden om valse riten te
geloven van de overgang in hogere sferen. Leden van deze
groepen zullen denken dat zijn een met ons zijn met de kennis van de waarheid
Zij mogen nooit deze waarheid leren, want zij zullen zich tegen ons keren.
Voor hun arbeid zullen zij beloond worden met aardse dingen en grootse titels,
Maar ze zullen nooit onsterfelijk worden en zich bij ons voegen, nooit zullen zij het licht
ontvangen en naar de sterren reisen.
Zij zullen nooit de hogere sferen bereiken, omdat het doden van hun eigen soort
zal voorkomen dat zij kunnen overgaan in de sfeer van verlichting. Dit zullen ze nooit weten.
De waarheid zal recht voor hun ogen verborgen zijn, zo dichtbij dat zij zich niet kunnen focussen
totdat het te laat is.
Oh ja, de illusie van vrijheid zal zo mooi zijn, dat zij nooit zullen weten dat zij onze slaven zijn.
Als alles op zijn plek is, zal de realiteit die wij voor hun gecreëerd hebben hun bezitten.
Deze realiteit zal hun gevangenis zijn. Zij zullen leven in hun eigen waanvoorstelling
Als ons doel bereikt is zal een nieuw tijdperk van overheersing beginnen.
Hun geesten zullen gebonden worden door hun (geloofs)overtuigingen, de overtuigingen die wij
hebben vastgesteld sinds mensenheugenis.
Maar als zij ooit zullen ontdekken dat zij onze gelijken zijn, zullen we ze vernietigen.
DIT MOGEN ZE NOOIT TEWETEN KOMEN.
Als zij er ooit achter komen dat zij tesamen ons kunnen overwinnen, zullen zij actie ondernemen.
Zij mogen nooit en te nimmer erachter komen wat wij hebben gedaan, want als zij dat doen, kunnen we
nergens heenvluchten, want het zal makkelijk te zien zijn wie wij zijn als het
sluier is gevallen. Onze handelingen zullen onthuld hebben we we zijn en zij zullen ons opsporen en
geen persoon zal voor ons een schuilplaats hebben.
Dit is het geheime verbond waarnaar we de rest van ons huidige en toekomstige levens
zullen leven, want deze realiteit zal overgaan op vele generaties en levensduren.
Dit verbond is verzegeld met bloed, ons bloed. Wij, diegene die van de hemel
naar de aarde kwamen.

Dit verbond mag NOOIT, NIMMER bekent worden. Er mag NOOIT, NIMMER over
geschreven of gesproken worden, want als dat gebeurt, zal het bewustzijn dat zal groeien,
de woede van de OORSPRONKELIJKE SCHEPPER laten losbarsten over ons en we zullen
verbannen worden naar de diepten waar we vandaan kwamen en daar blijven tot het einde
van de oneindigheid zelf.
Appendix B Achterblad

Het symbol van Baphomet vertegenwoordigd de machten van het duister gecombineerd met de
generatieve vruchtbaarheid van de geit. In zijn “pure” vorm van een pentagram, zoals getoond op het
titelblad, omvat het het figuur van een man in de de vijf punten van de ster – symboliserend de
spirituele natuur van de man. Satanisme vertegenwoordigd de vleselijke instincten van de man, of het
tegenovergestelde van de spirituele natuur. In Satanisme is het pentagram omgekeerd om perfect het
hoofd van de geit te omvatten, zijn horens vertolken de dualiteit en duwen strijdvaardig naar boven.
Het Hebreeuwse figuren die het symbool omcirkelen kunnen worden gevonden in de Kabala en spellen
“Leviathan”, dat de slang van de waterige diepte is en geïdentificeerd wordt met Satan.
- Uit Hidden Secrets of the Eastern Star door Dr. Cathy Burns

