
Het Beest ontmaskerd 
De spreker met twee tongen 
 
Wie een betere wereld wil maar niet meer van religie wil horen zit in een uitzichtloze spagaat 
van slachtofferschap omdat de toestand van de wereld nu juist wordt bepaald door religieuze 
motieven.  
De onophoudelijke reeks van ellende op het wereldtoneel is namelijk geen verzameling 
losstaande gebeurtenissen maar een nauwkeurig ontworpen route naar een exact en 
demonisch 'religieus' doel. 
Voor inzicht in het wereldgebeuren is het dus nodig dat we ons in de krochten van religie 
begeven. 
  
Het doorzien van het spel dat wordt gespeeld is de opgave van deze tijd en voorwaarde voor 
het verslaan van het monster dat onze ondergang zoekt. De machtsstructuur die uitvoering 
geeft aan de reeks van ellende in de wereld kan natuurlijk niet openlijk te werk gaan, 
deceptie is de sleutel. Hier wordt al direct duidelijk dat 'taal als mind control' een onvermoede 
en belangrijke rol speelt. 
We zullen moeten leren de dingen te zien voor wat ze zijn, niet voor wat ze worden 
genoemd. 
 
Net als mensen zijn er ook organisaties met een 'Jekyll & Hide' opbouw. Het publiek ziet 
alleen Mr. Jekyll die zich profileert met wat goed lijkt en populair is, en zo kan de kern 
ongestoord de door dat publiek niet gewilde activiteiten ontplooien. Op het wereldtoneel 
betekent dit: het vestigen van een nieuwe wereldorde die in strijd is met de natuurlijke orde 
en daarom alleen kan worden gerealiseerd door middel van list en bedrog, en vooral veel 
chaos en geweld. Want, zo luidt de doctrine, ordo ab chao, ofwel uit chaos een nieuwe orde. 
Er zijn vele organisaties die deze dubbele structuur kennen. Leden kunnen via promoties of 
initiaties de top bereiken in de mate waarin men bereid en geschikt is de geheime doelen 
van de organisatie na te streven. Weer andere organisaties kennen een 'alleen op 
uitnodiging' beleid. 
Maar altijd geldt: de waarheid is eenvoudig dus geheimhouding is walgelijk. 
Walgelijk is precies het woord dat J.F. Kennedy gebruikte in een toespraak waarin hij, zoals 
ook anderen deden, voor deze organisaties waarschuwde. 
 
De samenhang van deze organisaties is in grote lijnen bekend. De spin in het web is het 
Vaticaan, waarvan het publiek dus die vriendelijke buiten kant kent. De jezuïeten orde is 
echter de macht binnen deze macht, en staat aan het hoofd van een wereldwijd opererend 
netwerk van allerlei organisaties. Zware straffen voor verraad, versus status en rijkdom voor 
trouw, houden het geheel bestuurbaar. 
Enige tentakels van deze Vaticaanse octopus in ons deel van de wereld zijn de Knights of 
Malta (Vaticaanse financiën en bankiers, militair-industrieel complex), de Knights of 
Columbus (zonder wiens goedkeuring niemand tot de politieke elite in de USA kan 
toetreden), Scottisch Rite, Rite of Avignon, Order of the Temple, de orde der vrijmetselaars. 
Een breed scala aan instituten zoals de charismatische beweging, de Mormonen, UN, 
Unesco, Ku Klux Klan, Jehova's getuigen, Nation of Islam en vele anderen zijn ofwel door 
leden van deze orden opgericht ofwel geïnfiltreerd en staan zo onder controle van jezuïeten, 
dus van Rome, meestal zonder dat men dit beseft. De orde der vrijmetselaars is het 
(ingelijfde) paradepaardje van de orde der jezuïeten. 
Men herkent in deze veelheid niet alleen het creëren van chaos en conflictstof maar ook de 
tactiek van het doen ondersneeuwen, het creëren van een bos dat die ene Goede Boom 
onzichtbaar moet maken.  
 
Bekende politici en religieuze leiders waarvan wij vaak moeten geloven dat zij opponenten 
zijn blijken allemaal vrijmetselaars, meestal 33ste graad: Bill Clinton, Al Gore, Colin Powel, 
Bush, Simon Peres, Arafat, Reagan, Lenin, Stalin, Blair, Gorbachov, Walt Disney, Billy 



Graham (ontkent),  
Trotsky, Marx, nazibeul Mengele, Saddam Hoessein. Om er maar een paar te noemen. 
Soms denkt men machtig genoeg te zijn om een eigen koers te varen en wordt dan 
'geruimd'. 
De invloed van de vrijmetselaars binnen allerlei organisaties zoals Skull & Bones, CFR, 
Trilateral Commission, Bilderberg en talloze andere wereldwijd kan men nauwelijks 
overschatten. 
 
De indruk wordt gewekt dat er vele wereldspelers zijn die allen voor zich of voor eigen volk 
strijden. Dit is deceptie. (Er zijn nog maar enkele onafhankelijke spelers over en die worden 
zonder uitzondering vervolgd, gedemoniseerd als behorende tot de 'axis of evil' en 
uitgeschakeld). 
De waarheid is dat nagenoeg de gehele politieke en religieuze wereldtop tot dezelfde club 
behoort, lid is van organisaties waarvan de kernen hetzelfde doel dienen en die dus onder 
bestuur staan van de jezuïeten orde en daarmee van Rome. 
De onafgebroken reeks van ellende in de wereld is dan ook geen mensenkwaal maar een 
uitvloeisel van de ordo ab chao doctrine. Rome hanteert hierbij het 'verdeel en heers' spel 
speelt dat bekend werd als het Hegeliaanse principe van thesis – antithesis – synthesis ofwel 
twee honden vechten om een been en de derde gaat ermee heen, waarbij die derde hond 
het gevecht organiseert. 
 
Men kan zich ongelovig afvragen hoe de jezuïeten orde zoveel macht weet vast te houden. 
Het antwoord is simpel maar zal nog niet iedereen kunnen overtuigen: Occultisme. 
Bedenk dat het Vaticaan, voorafgaand aan het uitzenden van missionarissen, een nieuw 
missiegebied altijd eerst maandenlang telepathisch bewerkte met symbolen en denkbeelden 
om er voor te zorgen dat niet de missionaris maar diens boodschap er in zou gaan als zoete 
koek. 
Dit is de hogere bestuurskunde waar niet alleen de priesterklasse zich van bedient maar die 
ook in ander sectoren van de samenleving wordt gehanteerd. Dit is nooit anders geweest. 
De gehele machinerie van de door de jezuïeten aangestuurde organisaties maakt uitgebreid 
gebruik van een breed scala aan occulte technieken, tegenwoordig aangevuld met wat men 
occultronische technologie zou kunnen noemen, het gebruik van technologie voor occulte 
doeleinden. 
Maar het werkelijke geheim van die macht ligt nog dieper en is wat bekend staat als Lucifer. 
We kunnen deze macht hier opvatten als de personificatie van de gerichtheid van de huidige 
mens, zijn onvermogen of de onwil om verder te zien dan de begoocheling van de materie 
en zijn daardoor onvermijdelijke interpretatie van geestelijke waarden in materiële termen. 
Dat collectief Lucifer is dus een werkelijk bestaande macht, gevoed door onszelf. 
[De Ene Mind heeft als eigenschap dat het zich kan opdelen, zo werkt het scheppingsspel. 
Ieder deel heeft de mogelijkheid om zich te isoleren, te zeggen 'er is boven/buiten mij geen 
andere'.Die keuze heet Lucifer en dat principe, die mogelijkheid, zien we terug op menselijke 
schaal waar we ook vaak horen 'er is geen hogere macht dan ik, de biologische mens'. Het is 
dit ontkennen van de Eenheid-van-Alles door de invloed van de optische illusie dat de 
oorzaak is van alle strijd en bedrog.] 
 
De Reformatie was de directe aanleiding voor de macht in Rome om de inmiddels door 
Ignatius de Loyola gestichte orde der jezuïeten als wapen tegen de reformanten te 
gebruiken. Zo kon het publieke gezicht van Rome een face lift ondergaan terwijl de Jezuïeten 
als nieuwe belichaming van de roomse macht zich ongestoord konden wijden aan het 
vernietigen van de afvalligen, van de reformatie, zoals Rome ook vóór die tijd al een 
meedogenloze en bloedige vernietigingsoorlog voerde tegen alles wat niet-rooms christelijk 
was. Deze proxy oorlog duurt nog steeds voort maar bijna niemand ziet het. De jezuïeten 
orde ontwikkelde zich tot een effectief georganiseerde 'stealth' oorlogsmachine en 
inspireerde Himmler tot het organiseren van zijn SS naar dit jezuïtisch model. 
Vanzelfsprekend kreeg de jezuïeten orde zelf ook een vriendelijk gezicht in de vorm van de 



paters van de lagere graden die 'goede werken' doen.  
Net als Washington DC en andere centra van macht zijn de loges van vrijmetselaars en 
vooral ook het Vaticaan bolwerken van Luciferische symboliek zodat er geen twijfel mogelijk 
is...ware het niet dat 'de schaepkens' iedere kennis van deze symboliek wordt onthouden. 
 
De wereldheerschappij die deze macht vanuit Rome nastreeft vereist opruiming van veel 
obstakels, het recept 'onderwerpen of vernietigen' moest dit bewerkstelligen. Drie volkeren, 
voortgekomen uit het gevallen Romeinse rijk, werden vernietigd omdat ze het juk van het 
paapse Rome weigerden: de Vandalen, de Ostrogothen en de Heruli. Hetzelfde lot 
ondergingen de Waldenzen en Albigenzen, omdat ze alleen de bijbel wilden volgen en 'sola 
scriptura' de claim van de paus dat hij boven God en de bijbel stond afwezen. Het decimeren 
van de Hugenoten was een ander wreed en sadistisch dieptepunt in de 
vervolgingsgeschiedenis van Rome. 
Tegen alles en iedereen die het dictaat van Rome weigerde werd deze uitroeiingsoorlog 
gevoerd, brandstapels, radbraken en vierendelen waren favoriete straffen waarbij 
brokstukken van de ongelukkigen vaak aan de stadspoorten werden opgehangen om de 
burgerij voor ongehoorzaamheid jegens Rome te 'behoeden'. Vele miljoenen kwamen zo om. 
 
Meer oostwaarts kon de Islam eerder door Roomse steun uitgroeien tot de succesvolle 
vervolger en opvolger van het orthodoxe christendom dat zich vanuit Jeruzalem had 
verspreid. Steun aan het latere Ottomaanse rijk zorgde ervoor dat de orthodoxie zelfs in 
Europa niet veilig was. Tot aan Oostenrijk trok dit rijk op, de orthodoxen vluchtten naar 
Rusland. Het communisme was het volgende project van de jezuïeten, die de zionistische 
bolsjewieken gebruikten om de USSR te stichten en een slachting onder de orthodoxe 
christenen aan te richten. Het doel was tweeledig. De orthodoxie moest worden verzwakt om 
op termijn het Roomse juk te aanvaarden en tevens was het een experiment in total control 
op basis van het communistisch model, dat eerst in Paraguay werd uitgeprobeerd. 
Steeds zien we dat Rome onder een andere vlag opereert. De Islam (de tweede arm van het 
Vaticaan waarvan we 'Sint' Augustinus wel als vormgever mogen beschouwen...), de 
Ottomanen, de joodse bolsjewieken en nu weer de USA dat onder Ukraïnse vlag oorlog voert 
met Rusland dat de roomse NWO niet wil. Opvallend is dat Rome zichzelf steevast als 
Christelijk centrum profileert maar van de stichter noch zijn naam (Joshua) noch zijn 
kernboodschap accepteert, terwijl men Christenen die het roomse dictaat weigeren 
consequent van ketterij beticht en hen noemt naar de naam van een leidende figuur zoals de 
Donatisten (N-Afrika), lutheranen, Calvinisten etc. of van ideologieën. Dit is een hoogst 
effectieve vorm van taal als mind control. 
Samenvattend kan men zeggen dat de mensheid nooit eerder een organisatie heeft gekend 
die Rome evenaarde in bloedvergieten en bruutheid. 
 
Na deze periode van onderwerpen of vernietigen brak een nieuwe periode aan, je moet 
tenslotte nog wat over houden om over te heersen. De oecumene werd in de strijd 
geworpen. De moe gestreden wereld mocht de eigen religies behouden onder voorwaarde 
dat deze zich onder Rome zouden scharen. Dit werd een succes, iedereen trapte er in. Dat 
men hiermee het paard van Troje binnenhaalt wordt kennelijk niet beseft, maar het ligt voor 
de hand dat op termijn steeds meer roomse kleuring zal worden opgelegd. Tegen de 
ongehoorzamen, de zelfdenkers, zijn de wetten al geschreven. Zij zullen worden uitgestoten 
en niets meer kunnen kopen of verkopen (rekening geblokkeerd). 
De vrijheid die Rome belooft is er een van het type T. Ford: Deze Henry T. Ford zei dat de 
klant iedere kleur auto kon kiezen, zolang het maar zwart was. Zo ook zal de door Rome 
beloofde 'vrijheid' naarmate haar macht vordert binnen steeds nauwere grenzen worden 
beperkt en bewaakt waarbij overtredingen snel en effectief zullen worden gecorrigeerd, zo 
nodig preventief. 
Apparatuur om gedachten te lezen zal naar verwachting binnen enkele decennia in gebruik 
worden genomen terwijl technologie om deze gedachten 'remote' te corrigeren nú al bestaat! 
George Orwell was dan ook geen fantast, hij was een 33ste graads vrijmetselaar en wist van 



de plannen!  
Op nog langere termijn zou het dan almachtige Rome zelfs de doodstraf kunnen invoeren en 
er zal dan niemand meer zijn die dat nog kan tegenhouden. 
Zover zal het gelukkig niet komen, als we de diverse profetieën mogen geloven tenminste. 
En die blijken de geschiedenis sinds Babylonië met grote precisie te hebben voorspeld, er is 
dus hoop voor de tegenstanders van Rome en het roomse NWO project waarvan de EU een 
onderdeel is, al lijkt momenteel al bijna de hele wereld overstag. Maar ook dit werd 
voorspeld. 
Zo koos zelfs Rusland de tweekoppige adelaar als symbool, dit is een 
vrijmetselaarssymbool! 
Interessant zijn de kleine maar symbolisch belangrijke verschillen (symboliek zegt alles). 
Men kan zich daarom afvragen in hoeverre Putin oprecht meent dat hij mordicus tegen een 
unipolaire wereld is, dus tegen de door Rome gewenste NWO. 
Als hij oprecht is, en net als de Russische versie van de tweekoppige adelaar afwijkt van de 
doelstellingen van de vrijmetselaars en dus van Rome, dan is daarmee de hetze tegen hem 
verklaard en is hij heiliger dan de paus! 
De Russische vlag is geïnspireerd op de Nederlandse. Onze politici lopen echter aan de 
NWO leiband van Rome, getuige het Verraad van Lissabon waarmee zij ons Oordeel van 
Maastricht negeerden en ons aan het NWO filiaal uitleverde dat de EU heet. 
     
Bijna 2000 religieuze documenten ontsprongen de roomse vernietigingsdans en vormen de 
basis van het niet-katholieke christendom. Rome maakte een eigen selectie en wijzigde en 
vertaalde deze zodanig dat zij konden dienen als basis voor de door Keizer Constantijn 
geëiste algemene (ofwel katholieke) staatsreligie (Nicea, 325 AD). Tot op de dag van 
vandaag wordt er aan de teksten gesleuteld om gelijke tred te houden met de geleidelijke 
ombouw van het Bijbelse christendom volgens Jezus tot  dat wat de  religie van Rome altijd 
was: een kopie van het destijds in het Romeinse rijk en met name onder de elite populaire 
Mitraïsme. 
Celibaat, mijter (mitra), data van feestdagen, idolatrie in de vorm van verering van beelden, 
relikwieën, rituelen, wijwater sprenkeling en tot heiligen herdoopte heidense goden, dat alles 
en meer is Mitraïstisch heidendom en beslist niet des Bijbels. 
De gekruisigde Jezus op de staf van de paus is de onflatteuze versie die in de middeleeuwen 
door satanisten werd gebruikt als teken van de overwinning van Lucifer op Jezus! 
Ooit begonnen als staatsreligie is Rome ook nu een internationaal erkende staat, 
katholicisme is haar staatsreligie en haar doctrine is dat zij boven alle religieuze en 
wereldmachten is verheven. Hiermee is Rome officieel het fascistisch centrum van de 
wereld. 
De geschiedenis sinds Babylonië en in het bijzonder de Roomse periode staan beschreven 
in onder andere Daniel en Openbaring. Wie de codering kent ziet dat Rome en haar geheime 
proxy oorlog tegen het christendom al 2500 jaar geleden in detail werden opgetekend! 
[Saillant detail is dat het joodse rabbinaat een akelige banvloek uitsprak tegen ieder die het waagt de 
tekst te lezen waaruit blijkt dat de joden al 2000 jaar geen 'uitverkoren volk' meer zijn omdat die status 
precies 490 jaar (gecodeerd als 70 weken) zou duren, gerekend vanaf de 'mededeling' aan Daniel. 
Sindsdien is de gehele mensheid 'uitverkoren' ].  

 
De lange geschiedenis van ellende in onze wereld is dus niets anders dan de tweestrijd 
tussen twee krachten of ideologieën die de namen Lucifer en Jezus dragen. 
Bedenk dat in voorbije tijden en plaatsen namen precies moesten aangeven wat iemand is, 
en als iemand veranderde dan moest ook de naam veranderen. 
Namen staan dus niet voor wat het oog ziet, niet voor vlees en botten, maar voor wat 'er in 
zit'. 
Verschillende namen kunnen verwijzen naar hetzelfde 'ding' maar op verschillende 
bestaansniveaus. 
Wat is nu Jezus? Een Griekse naam (Iesous) die net als het Hebreeuwse Jeshua verwijst 
naar wat op geestelijk niveau Michaël heet en op Goddelijk niveau God.  



De Babylonische jood Hosius, raadsman van Constantijn en bijbelvertaler, moet er veel 
genoegen aan hebben beleefd om de naam van de door hem gehate Joshua te hebben 
vervangen door – zoals ook de Talmud vermeldt – de naam van een bastaardzoon geboren 
uit een Romeinse soldaat en een joodse hoer die ook Miriam heette. Dat de naam Jezus 
naar hetzelfde verwijst als de naam Joshua is dus meer een kwestie van afspraak, een 
schrale troost.  
Wat Lucifer is werd al besproken, dat Rome haar zetel is zal nu ook duidelijk zijn. 
Dit is niets nieuws, de reformatie stelde altijd al dat de paus de antichrist is. 
 
Nu kunnen we dus zien waar de tweestrijd en de ellende in de wereld om begonnen is: om 
de mens. 
Wat is de mens? Geen vlees en botten dus. De mens kunnen we hier even zien als (drager 
van) mind, een denkcomputer. Dat maakt inzicht in de strijd duidelijker. 
De strijd om de mens is dan een strijd om de input van data op basis waarvan hij handelt, 
een strijd om ons via de dingen waar we in geloven te besturen. 
In Het mysterie, de derde weg werden drie informatiebronnen beschreven die de mens ter 
beschikking staan, 1) externe zintuigelijke waarneming, 2)geheugen en conditionering, 3) 
directe innerlijk verkregen kennis. 
 
Het is de bedoeling dat we gebruik leren maken van input 3) omdat die input altijd zuiver is 
en volledige vrijheid en creativiteit biedt. Het ontwerp van de mens is zodanig dat hij hier 
altijd naar zoekt en onbewust weet dat hier zijn bestemming en geluk ligt. 
Dit is de input waar het Jezusverhaal (eigenlijk: het Joshua verhaal) naar verwijst, reden 
waarom Rome dat verhaal 'stealth' in diskrediet brengt, misverstaan bevordert en Maria 
(mater, materie) als godin opwaardeert die daarmee de functie van Lucifer krijgt. Wie 
allergisch is geworden voor de Griekse naam Jezus is slachtoffer van Rome en dient te 
beseffen dat een Swahili naam ook goed is. Het gaat om wat er mee wordt geduid en dat is 
de derde weg, methode 3). 
 
Lucifer is dat wat niet van innerlijke input volgens 3) wil weten en uitsluitend 'objectieve' input 
volgens methode 1) accepteert, zoals ook de wetenschap voorschrijft. Deze input is echter 
zeer gevoelig voor corruptie en kán bovendien helemaal geen waarheid bieden om redenen 
die in Het mysterie, de derde weg werden beschreven. 
 
En hier komt de aap uit de mouw. 
Het beleid van het autoriteitenstelsel en vooral ook van Rome is er op gericht dat wij 
uitsluitend van methode 1) gebruik maken, alle mooie woorden ten spijt. En zo raken we 
vervreemd van het wonder dat we zijn en worden we geconditioneerd, gezombificeerd, tot 
niet veel meer dan een kudde biorobots die psychologisch niet meer in staat zijn om te 
rebelleren en de vrijheid te herwinnen. 
 
Rome was altijd al de kerk van de uiterlijkheid van het heidense Mitraïsme, vermengd met 
Druïdische invloeden (Constantijn was een Brit, geboren uit een Romeins veldheer en een 
dochter van een Druïdische priesteres, deze schoonmama had veel invloed op hem) en het 
beleid van de laatste decennia is er op gericht die uiterlijkheid te versterken. Er moet meer 
worden gezongen en gedanst. 
Zo sluit je je dus helemaal af van input volgens methode 3) en ontstaat hooguit de religieuze 
trance die we ook zien bij sport en muziekfestijnen en die nu juist bij uitstek geschikt is voor 
programmering, dus voor mind control. 
Ook het onderwijs is gericht op over stimulatie van de rationele linker hersenhelft en het 
lamleggen van ontvankelijke rechter helft die de ontvangst van informatie volgens methode 
3) verzorgt. 
Om die reden ook worden kinderen zo vroeg mogelijk aan het ouderlijk gezag onttrokken en 
kregen vrouwen gelijke arbeidsnoodzaak onder het mom van gelijke rechten. Daar trapte 
iedereen in en de kinderen betalen de rekening, want zij lopen onherstelbare hersenschade 



op in het 'vormend' onderwijs. 
Er is een tendens om het thuisonderwijs krachtiger te bestrijden, men wil geen zelfdenkende 
mensen maar Rome getrouwe goyim. 
 
Hiermee is het Beest ontmaskerd dat spreekt met twee tongen. Het is het Beest van Daniel 
dat sinds Babylon zijn bedrieglijke kunsten heeft verfijnd en met macht en mooie woorden 
iedereen inlijft. 
Nu we dit weten kunnen we verantwoord kiezen. 
De godheid die in Rome zetelt, het Beest berijdt, heeft kennelijk buitensporig veel 
bloedvergieten en list en bedrog nodig om haar macht te vestigen. Dat is geen aanbeveling. 
En het alternatief? 
Dat zal nu duidelijk zijn. Dat is de weg die deze roomse godheid Lucifer ontkent en vervolgt. 
Het is de derde weg zoals beschreven in Het mysterie, de derde weg. 
De innerlijke weg dus. 
 
Het ontwaken uit de hypnose (van de overload aan informatie en dreiging) waar het 
autoriteitenstelsel ons namens Rome volgens methode 1) op trakteert is wat die innerlijke 
weg volgens methode 3) weer tot leven kan brengen, zo men daar voor kiest.  
Dan zal blijken die derde weg de werkelijke macht en vrijheid biedt en dan zal de illusie van 
de bedreigende buitenwereld verdwijnen zoals ook ons spiegelbeeld verdwijnt als we niet 
meer in de spiegel kijken. 
Want die buitenwereld ís onze spiegel. 
 
 
Referenties: 
Via onderstaande en soortgelijke zoektermen en links vind men gemakkelijk een overvloed 
aan informatie waarvan dit verhaal maar een korte schets kan zijn.  
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