"Religie en Andere Terreur"
Sinds mensenheugenis wordt de mens geterroriseerd door religie en wel
voornamelijk door de Joods-Christelijke en de Islam. Schuld, zonde en boete zijn de
hoofdingrediënten. Geluk, liefde voor zichzelf, vrijheid, vergeving, mededogen en
ontwikkeling zijn voor de zondaars en ongelovigen en een gevaar voor de macht die
bepaalt wat goed of slecht is voor de mens. De grootste terreur bestaat uit het
achterlijk, onmondig houden, hersenspoelen en uiteindelijk vermoorden van de
mens. Om hem of haar daarmee afgesneden te houden van het werkelijke wonder:
Het Volle Leven...

Daarom moeten wij als mens vooral leren doden, medeplichtig worden en schuldig
blijven aan smerige uitgelokte oorlogen, het vergiftigen van het water dat wij
drinken, het voedsel dat wij eten en de lucht die wij inademen. Daarbij worden wij
verslaafd en kapot gemaakt door van alles en nog wat dat ons moreel en lichamelijk
kan en zal vernietigen als wij niet oppassen.

Doden wij en misdragen wij ons buiten de religie en de politiek om, dan zijn wij
opnieuw schuldig en moeten wij boeten voor onze daden. De arrogante,
schijnheilige en achterbakse elite die steeds weer vrijuit gaat en alles bepaalt, heeft
er voor gestudeerd, wordt er voor gefokt of wordt geselecteerd. Zoals de zieke
politieke,
geestelijke en zogenaamde koninklijke cabal. Zij doen dat met de
goedkeuring en in opdracht van een verzonnen god die uiteindelijk satan is.

De politieke, de koninklijke, de religieuze en de presidentiële bloedlijnen zijn
uiteindelijk allemaal verbonden binnen de satanische bloedlijnen. Deze inteelt bende
is uiteindelijk een grote globale Khazaren maffia-familie die de wereld regeert.

Wat die achterlijke mens dus vooral niet in de gaten heeft, is dat hij in feite satan
dient die verborgen en verscholen zit achter zwart magische rituelen, symbolen en
gewaden. De mens beseft niet dat het satan is die heerst over het Vaticaan en met
de gemutileerde Christusﬁguur op een stok zijn voodoo praktiseert en de argeloze
schapen naar de slachtbank leidt. Daarbij zit hij op de troon van de koningshuizen,
de allesomvattende (militaire/ farmaceutische / levensmiddelen etc.) industrie en de
geheime genootschappen zoals de Illuminatie, Vrijmetselarij en vele andere.

Behangen met al het van de mensheid en de aarde geroofde goud is het satan zelf
die zijn knechten- elite de vrijbrieven geeft om op epische schaal te roven, te
moorden, kinderen te verkrachten en de meest gruwelijke terreur te verspreiden,
uit te oefenen en in stand te houden.

Vergeet niet dat satan leeft van het bloed van onschuldig vermoorde kinderen en
zich laaft aan de energie die vrijkomt bij angst, pijn en terreur. En vergeet ook de
dieren niet die op dezelfde misdadige wijze schaamteloos onder het mom van religie
halal en koosjer worden vermoord. Met als doel: Terreur. Angst. Leed. Pijn ! En het
opvangen van de energie die daarbij vrijkomt.

Maar hoe is het allemaal zo ver gekomen ? De mens is toch geschapen naar het
evenbeeld van god en moet toch ook zijn goede eigenschappen hebben geërfd !?

In mijn optie kan je dat goede wel vergeten want wat wij voor de goden / god
aanzien: JAHWEH is niets anders dan een afzichtelijk roofdier en monster die de
mens begeerde om zijn / haar schoonheid. Daarbij was deze entiteit bovendien niets
anders dan een bestuurder / baas / lord van een technologisch buitenaards voertuig
afkomstig uit het ORION stelsel.

Die zogenaamde goden hadden goud nodig om de atmosfeer te herstellen van hun
thuisplaneet. Die zogenaamde goden waren lui, roofzuchtig en jaloers op alles dat zij
niet waren en lieten het vuile gevaarlijke en vermoeiende werk over aan de
gemanipuleerde anderen. Tot op de dag van vandaag... Lees het oude testament er
maar op na en kijk naar alle oorlogen veroorzaakt door de ware nazaten van
JAHWEH.

De Homo Erectus, de oorspronkelijke mens in wording is in feite verkracht door de
goden die er de Homo Sapiens van gemaakt hebben om als slaaf te dienen voor de
gouddelving.

Daarna heeft de Homo Sapiens zich uit de slavernij willen bevrijden en heeft
mogelijk opnieuw het verschil tussen goed en kwaad geleerd door van de verboden
vrucht te eten.

De mens is daarna niet verbannen uit het Paradijs / De Hof van Eden / De Proeftuin
maar is gevlucht om de vrijheid te herwinnen die het had voor dat de goden hen
kwamen verkrachten.

Het is niet voor niets dat tot op de dag van vandaag de satanische bloedlijnen van de
elite satans knechten zorgvuldig in stand worden gehouden. Het is ook daarom dat
de elite met de meest zuivere bloedlijnen of die in die waan leven, de grootste
dieven, moordenaars en pedoﬁele verkrachters zijn. Het is niet voor niets dat juist in
deze tijd gevreesd moet worden voor de terugkeer van de een of andere reptielen
god en zijn legerscharen om opnieuw schoon schip te maken cq de zoveelste

vernietiging van de mensheid te veroorzaken.

Bedenk dat de bedachte oorlogen tussen de door satan bedachte religies samen met
de luchtvervuiling, voedsel en watervervuiling, vaccinatieprogramma's , verslavings
vervuiling, geestelijke vervuiling, vermeende global warming en de hysterie er
omheen etc. maar een doel hebben:

Het door angst, vertwijfeling, dood en verderf reduceren dan wel vernietigen cq
verzuipen door een volgende zondvloed van het grootste gedeelte van de mensheid:
De naast het dierenrijk de enige rechtmatige bewoners van deze mooie planeet...

Dit om de weg wederom vrij te maken voor de criminele reptielen goden waarvan
de planeet reeds zichtbaar is voor diegenen die het willen zien.

Het is de satanische, religieuze, koninklijke, presidentiële elite die kruipend als
kwartiermakers voor satan / yahweh / moloch / baal / lucifer of hoe deze pedoﬁele
ﬂikker ook moge heten de klus hoopt te klaren om zelf uit de wind te blijven dan wel
gespaard te worden. Kijk opnieuw naar de in deze tijd gevoerde proxy oorlogen en
trek Uw eigen conclusie.

Maar zolang de MENS beseft dat hij in de meerderheid is en dat er buiten hem geen
God bestaat dan de God in hem zelf zal ook deze strijd gewonnen worden. Daardoor
is de MENS onderdeel van de enige GOD CREATOR die wij niet hoeven te vrezen of
te eren. Alleen maar te respecteren !

En omdat te WETEN hoef je niets te GELOVEN wat satan je dagelijks door de politiek
en de religie probeert wijs te maken...

DUS BESTE MENSEN ! BLIJF OF WORD MENS.
BEDENK OOK DAT JE NIET WORDT GEBOREN
OF ZULT STERVEN.

JE WAS ER ALTIJD EN JE BENT ER VOOR ALTIJD
TOT IN DE EEUWIGHEID !
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