
De Eerste Wereldoorlog moet worden geschapen zodat de Illuminati een einde brengen aan de 

macht van de Tsaren in Rusland en het land atheïstisch communistisch te maken. De verschillen 

tussen de Britse en de Germaanse rijken zullen worden aangewakkerd door de agenten van de 

Illuminati en zullen worden gebruikt om deze oorlog te bouwen. Aan het einde van de oorlog 

wordt het communisme opgebouwd en gebruikt om regeringen te vernietigen en om de religies 

verzwakken. 

 

De Tweede Wereldoorlog moet worden aangewakkerd door gebruik te maken van de verschillen 

tussen de fascisten en de politieke zionisten. Deze oorlog moet worden geïmplementeerd om het 

nazisme te vernietigen en er voor te zorgen dat het politieke zionisme sterk genoeg is om een 

soevereine staat Israël te stichten in Palestina. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet 

internationale communisme zich sterk genoeg ontwikkelen als tegenwicht op het christendom, tot 

de tijd dat we deze verschillen kunnen benutten voor de finale sociale catastrofe. 

 

De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd (door agenten van de “Illuminati”) middels 

een conflict tussen de politieke zionisten en de leiders van de islamitische wereld. De oorlog moet 

worden gevoerd op een zodanige wijze dat de islam (de moslim Arabische wereld) en het 

politieke zionisme (de Staat Israël) wederzijds elkaar vernietigen. De landen die zich aansluiten 

bij dit conflict zullen meegezogen worden in volledige fysieke, morele, spirituele en economische 

uitputting. We laten de nihilisten en de atheïsten er op los en wij zullen een enorme sociale ramp 

uitlokken. We zullen in de wereld het atheïsme en nihilisme loslaten. We zullen de horror ervan 

laten zien. Ze zijn de oorzaak van beestachtigheid onder mensen. Dan zal het volk overal moeten 

vechten tegen de minderheid, men zal de atheïstische revolutionairen uitroeien en daarmee de 

vernietigers van beschaving wegvagen. De meerderheid van de mensen zal teleurgesteld zijn in 

het christendom. Hun geest zal geen richting of kompas kennen. Ze zullen verlangen naar een 

ideaal. Ze zullen hun adoratie ergens op willen richten. Uiteindelijk zal aan het publiek het ware 

Licht van Lucifer worden getoond. De manifestatie van Lucifer zal volgen op de destructie van het 

christendom en het atheïsme, die beiden in een klap zullen zijn uitgeroeid. 
 


