
Prinssi William ottamassa kaksi valtavaa askelta tullakseen ”muurarien 
Kristukseksi”!

Askel 1 – Käsityksemme mukaisesti, että Antikristus tulee Windsorin huoneesta, prinssi 
William liittyi ”Sukkanauhajärjestöön (Order of the Garter)”, vuonna 1348 perustettuun 
salaseuraan, joka on kauan suuresti kontrolloinut globaalia Illuminaattia. 

Askel 2 – Prinssi Charles ja kuningatar Elizabeth II ilmoittavat suunnitelmista panna 
prinssi William käymään ennennäkemätön kurssi koskien kuninkaana olemista – 
harjoittelukurssi, jollaista ei koskaan aikaisemmin ole ollut koko Englannin pitkässä 
historiassa! Aiotaanko prinssi Williamista kouluttaa Antikristus, tuleva ”laittomuuden 
ihminen”? 

Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät, mikä tämä 
UMJ todella on  ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen etenemisen 
päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!

Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla.

OLET NYT TERÄNSUULLA



Prinssi William liitettiin virallisesti kesäkuussa Sukkanauhaseuraan! Kuten kohta näet, tämä on 
häneltä yksi hyvin iso askel tulla eräänä päivänä Antikristukseksi: 

UUTISKATSAUS: "Prince William's touching tribute to Princess Diana in his Knight of the 
Garter crest (Prinssi Williamin koskettava kunnianosoitus prinsessa Dianalle 
sukkanauharitarivaakunassaan) ", The Daily Mail Online, 23rd July 2008 

"Prinssi Williamin sukkanauharitarivaakuna on paljastettu ensimmäisen kerran – täydellisenä 
sisältäen kunnianosoituksen edesmenneelle äidilleen. Ensimmäistä kertaa kuninkaallisessa 
historiassa vaakunan tunnistava symboli sisältää äidin perheen logon. Käsitetään, että sekä 
William, että Harry halusivat yksinkertaisen kampasimpukkasymbolin esiintyvän sekä omissa 
vaakunoissaan, että aateliskilvessään. Kampasimpukka on Spencer'in perheen aateliskilven 
symboli ja oli myös prinsessa Dianan.”

Minusta on hyvin liikuttavaa, että prinssi William on näin kiintynyt äitiinsä, prinsessa Dianaan: 
prinssi Charleshan halusi koko ajan päästä Dianasta eroon, kuten suurin osa nykyistä Windsorin 
huonetta. Itseasiassa miljoonat Dianaa rakastaneet ihmiset kaikkialla maailmassa tulevat aina 
olemaan raivoissaan Charles'ille siitä, kuinka hän kohteli Dianaa ja monet uskovat jatkuvasti, että 
hänellä jotenkin oli sormensa pelissä Dianan traagisessa kuolemassa. 

Tarkastelkaamme nyt kuitenkin 'kampasimpukkaa' okkulttisena symbolina. Kuten voit nähdä tästä 
kuvasta yllä punainen kampasimpukka on sijoitettu ”Vanhimman Pojan Nimilappuun”, joka 
näyttää kolmelta yhdensuuntaiselta sarvelta ylösalaisin. ”Tämä erityinen rytmin (cadency) merkki 
johtuu myös Mustasta Prinssistä, joka on kaikkien toisiaan seuraavien Walesin prinssien 
tuntomerkki...” (Tim Cohen, "Antichrist and A Cup of Tea", p. 124) 

Siis Spencer'in punainen ”kampasimpukka” on sijoitettu Windsor'in ”Vanhimman Pojan 
Nimilappuun”. 

Tiesitkö, että okkulttisessa perinteessä 
kampasimpukka on Lusiferin symboli? 
Salli minun selittää. 

Viereisessä kuvassa Afrodite/Venus 
näytetään tulevan ulos 
simpukankuoresta, se on, ”olevan 
syntymässä olemassaoloon” paljon 
samalla tavalla, kuin buddhismi 
opettaa Buddhan syntyneen 
itämaisesta Lootus-kukasta. 
Tosiasiassa kampasimpukka vastaa 
Lootusta ja sellaisena edustaa sekä 

Venusta että Afroditea. 
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Okkulttiset kirjoitukset opettavat, että Venuksen katsotaan olevan Lusifer. Kuuntele tri. Cathy 
Burns'in selitystä. Tri. Burns yhdistää vahvasti Afroditen Venukseen – ne ovat saman 
jumalattaren malli! 

”Kuten juuri mainittiin, Cupid (Eros) oli Venuksen (Afrodite) poika. Eroksesta tulee meille sana 
'eroottinen' ja myös Venusta pidettiin eroottisen rakkauden roomalaisena jumalattarena.” [Tri. 
Cathy Burns, "Masonic And Occult Symbols Illustrated", p. 168] 

Tri. Cathy Burns vangitsee nyt tämän muinaisten -- ja nykyajan -- okkultistien käsityksen ytimen, 
että Venus on Lusifer

"'Lusifer valmistaa ihmisen kaikin tavoin Kristuskokemukseen ja Kristus valmistaa ihmisen 
Jumalan kokemukseen. Mutta valo, joka paljastaa meille Kristuksen läsnäolon, tulee Lusiferilta. 
Hän on valon antaja. Hän on osuvasti nimetty Aamutähdeksi, koska hänen valonsa on se, joka 
ilmoittaa ihmiselle suuremman tietoisuuden koittamisen. Hän on läsnä, kun tuo koittaminen 
tiedostetaan … Kristus on sama voima kuin Lusifer, mutta liikkuen ilmeisesti vastakkaiseen 
suuntaan’.” [Tri. Burns, lainaten David Spangler’ia, "Finding Heaven On Earth", New Age 
Journal, January/February 1988, Vol. 4, Issue 1, reprinted in "Masonic And Occult Symbols 
Illustrated", p. 188]

Tri. Burns tekee sitten johtopäätöksen: “Tietenkään tämän kaltaiset lainaukset eivät ole yllättäviä, 
koska vapaamuurarit itse … kertovat meille, että Lusifer (eli Venus) on valonkantaja ja Aamutähti 
– kaunis Venus-Lusifer.” [Ibid.]

Siispä simpukan symboliikka okkulttisessa perinteessä on täysin selvä: 

Simpukka = Afrodite = Venus = Lusifer

Punainen kampasimpukka siis selvästi osoittaa Spencer’in perheen olevan syvästi illuministinen. 
Itse asiassa Spencer’in perheellä on puhtaampi illuministinen sukupuu kuin Windsorin perheellä. 
Tästä syystä prinssi Charles etsi Dianan vaimokseen, jotta tämä voisi synnyttää heidän 
”Vanhimman Poikansa”, prinssi William’in. Jos prinssi William’ista tulee historian Antikristus, 
niin hänellä on puhtaampi okkulttinen perimä kuin isällään Charles’illa. Muista, että prinssi 
William syntyi kesäkuun 21. päivänä 1982 kesäpäivän seisauksen aikaan, joka on yksi 
tärkeimmistä päivistä saatanistien kalenterissa. Kuuntele:  

"Keskikesän druidien Alban Hefin’in juhla, anglosaksilainen Litha, on pisin päivä ja vuoden 
seitsemäs asema, pyhittäytymisen aika … Tämä on myös kaikkien Herojen päivä naisten 
mysteereissä. ‘Herat’ ovat naisia, jotka ovat saavuttaneet täyden hengellisen kanssakäymisen 
Suurten Jumalattarien kanssa.” ("The Pagan Book of Days", sivu 81)

Sitten kuten selitämme UUTISESSA 2275, otsikolla "2012 - Is This The Year When 
Antichrist Might Arise?" (Suomennettu), prinssi William täyttää 30 vuotta 21. päivänä 
kesäkuuta vuonna 2012. Miksi juuri tämä ikä on tärkeä? Kolmenkymmenen vuoden ikä on 
juutalaisuudessa alhaisin ikä miehelle olla rabbi. Senvuoksi jos prinssi William aikoo vakuuttaa 
juutalaiset ortodoksipapit ja juutalaisen kansan siitä, että hän on heidän kauan odotettu 
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Messiaansa, hänen täytyy olla vähintään 30 vuotias. Nyt sinä tiedät, miksi kuninkaalliset lääkärit 
käsittelivät prinsessa Dianaa niin, että hän synnytti William’in täsmälleen kesäpäivän seisauksen 
aikaan 21.6.1982! 

Palatkaamme nyt em. Daily Mail’in uutisartikkeliimme, joka ilmoittaa, että prinssi William 
liitettiin virallisesti arvovaltaiseen illuministiseen yhdistykseen, joka tunnetaan 
Sukkanauhaseurana (Order of the Garter).

"William’in vaakuna, jossa kultainen leijona seisoo kruunulla, kiinnitetään nyt hänen istuimensa 
yläpuolelle Pyhän Yrjön kappelissa Windsorin linnassa. Vallanperimysjärjestyksessä toinen 
tehtiin viime kuussa Sukkanauharitariksi maailman vanhimpaan jäljellä olevaan ritariseuraan.” 

Koska harvat tietävät paljonkaan Sukkanauhaseurasta eivätkä siitä, kuinka tärkeä se on 
Illuminaatille, niin tutkikaamme tärkeitä kohtia Cohen’in kirjasta "Antichrist and A Cup of Tea 
(Antikristus ja kuppi teetä)". Tulet yllättymään, kuinka suuri asia se oli, että William liitettiin 
tähän seuraan.

1) "Englannilla on kauan ollut erilaisia ritarijärjestöjä, joista tärkein on Most Noble Order of the 
Garter (Kaikkein ylhäisin Sukkanauhaseura)" (Sivu 129)

Kuten tämä uutisartikkeli sanoo, Sukkanauhaseura on “maailman vanhin jäljellä oleva 
ritarijärjestö.” Tämä on täysin totta. Se on myös tärkein monista Iso-Britannian ritarijärjestöistä. 

2) "Kuningas Edward III:n vuonna 1348 perustamana … Sukkanauhaseura on Englannin (ja 
Euroopan) arvovaltaisin ja poissulkevin ‘kristillinen’ ritarijärjestö…” (Ibid., sivu 130)

Huomaa, että Cohen panee sanan 'kristillinen' lainausmerkkeihin, mikä tarkoittaa, että hän ei 
usko, että Sukkanauhaseura olisi aidosti kristillinen millään tavalla tai missään muodossa. Näet 
kohta, miksi Cohen uskoo, että tämä järjestö on saatanistinen eikä kristillinen! 

3) "Epävirallinen Pyöreän Pöydän luomus suuren ritariturneen jälkeen Windsorissa vuonna 1344 
muutettiin vuonna 1348 Sukkanauhaseuraksi – 24 nuorta miestä ynnä Kuningas ja hänen vanhin 
poikansa …” (Ibid., sivu 131)

Kuten Cohen myöhemmin sanoo, tämä Sukkanauhaseuran järjestys näyttää jäljittelevän 
raamatullista järjestystä Taivaassa. Lukekaamme Ilmestyskirjaa: ”Ja kohta minä olin hengessä. Ja 
katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja …  kaksikymmentä neljä valtaistuinta, 
ja niillä valtaistuimilla istui kaksikymmentä neljä vanhinta, puettuina valkeihin vaatteisiin, ja 
heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen 
jylinää; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan 
henkeä.” (Ilm. 4:2, 4-5;)

Nämä 24 vanhinta istuvat valtaistuimillaan Isäjumalan ja Poikajumalan istuessa omillaan. Siten 
näyttää loogiselta, että tämä Sukkanauhaseuran 24 ritarin järjestys ”ynnä Kuningas ja hänen 
vanhin poikansa” jäljittelee samanlaista valtaistuinten järjestystä Taivaassa. Saatana on aina 
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rakastanut Jumalan jäljittelemistä kaikissa asioissa, joten meidän ei pidä yllättyä tästä 
nimenomaisesta organisatorisesta rakenteesta! 

4) Millainen järjestö on Sukkanauhaseura"?

"Se, mitä julkisuudessa tiedetään Sukkanauhaseuran menoista, todistaa, että se on pyhän ja 
epäpyhän sekoitus …” (Ibid., Page 133)

Raamattu tietysti ehdottomasti kieltää sekoittamasta epäpyhää siihen, mikä on pyhää Jumalan 
silmissä. 

"Ja opettakoot he minun kansalleni erotuksen pyhän ja epäpyhän välillä sekä tehkööt heille 
tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä puhdasta. (Hes. 44:23)

Vanhassa testamentissa Jumala surmasi papit, jotka sekoittivat epäpyhää ja pyhää pyhäkössä. 
Tässä me näemme, että Sukkanauhaseuran rituaalien sanotaan sekoittavan pyhän ja epäpyhän, 
mikä on hyvin tyypillistä Illuminaatin saatanistisille salaseuroille. Antikristus tulee suorittamaan 
pyhän ja epäpyhän sekoittamisen äärimmäisen kauhistuksen, kun hän astuu kaikkein pyhimpään 
ja saastuttaa sen tavalla, jota Dan. 9:27 Mt. 24:15-22 kuvailevat, teon tuoda epäpyhää Pyhään 
Paikkaan, mikä saa Jumalan vapauttamaan peljättävimmän kaikista tuomioista. Itse asiassa Mt. 
24:21:ssa Jeesus sanoo meille, että viha, jota Jumala tuntee Antikristuksen tekojen vuoksi, 
aiheuttaa ”suuren ahdistuksen, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä 
milloinkaan tule."

On siis hyvin suuri profeetallinen kysymys, kun Sukkanauhaseuran kaltainen salaseura ”sekoittaa 
pyhää ja epäpyhää”! 

Tarkastelkaamme nyt Sukkanauhaseuran roolia Illuminaatin maailmassa, noiden miesten ja 
naisten, jotka on ”illuminisoitu” vapaamuurarien ja muiden salaseurojen rituaaleilla tullakseen 
”Täydelliseksi Ihmiseksi”, joka kykenee viemään lopullisesti maailman ihmiset lusiferistiseen 
Uuteen Maailman Järjestykseen. 

5) ”Sukkanauhaseura ei ole vastuussa ainoastaan nykyajan Illumaatin luomisesta … vaan se myös 
johtaa ja valvoo hämärää ”Kolmensadan Komiteaa." (Ibid., Page 136)

Kysyt, että mikä sitten on Kolmensadan Komitea? Useimmat eivät ole koskaan kuulleet tästä 
hyvin okkulttisesta ja hyvin voimakkaasta järjestöstä. 

”’Kolmensadan Komitea’ on ylikansallinen järjestö, jonka nimenomainen tarkoitus … on edistää 
lusiferistisen UMJ:en luomista … Britannia määrää meidän hallitustamme … Karu totuus on, että 
Yhdysvallat on taistellut viidessä sodassa tällä vuosisadalla tämän pahamaineisen ’Kolmensadan 
Komitean’ puolesta’.” (Ibid., Page 140)

Kolmensadan Komitea on jokaisen organisaation lopullinen ohjauskomitea. Heidät seulotaan ja valitaan 
huolella ”arvokkuutensa” perusteella istumaan tässä komiteassa. Entiset saatanistit ovat kertoneet 
minulle, että kuningatar Elizabeth II on Kolmensadan Komitean nimellinen johtaja, samalla kun prinssi 



Charles on todellinen johtaja. Huomaa, että Cohen ilmoittaa jotakin, josta me Amerikassa olemme tulossa 
yhä tietoisemmiksi, nimittäin, että Iso-Britannia todellisuudessa valvoo tätä maata! Lue uutisemme 
2307, "Obama and McCain Are 22nd Cousins of King Edward I of England! (Obama ja McCain ovat 
Englannin kuninkaan Edward I:n  22. serkkuja)", raportti siitä tyrmistyttävästä todellisuudesta, että 
”jokainen presidenttiehdokas, jolla on eniten kuninkaallisia geenejä ja kromosomeja, on aina voittanut 
marraskuun presidentin vaalin”. 

Englantilaisesta valtaistuimesta polveutuvien amerikkalaisten johtajien luettelo, nykyisyydessä ja 
menneisyydessä, on vaikuttava. Lainaamme osan uutisesta 2307:

”Tämä maa on enemmän jotakin sellaista, joka muistuttaa amerikkalaista monarkiaa, kuin 
useimmat ihmiset ovat ajatelleetkaan ... George Herbert Walker Bush’illa on kolme linjaa, jotka 
johtavat Englannin kuningas Edvard I:een. Hän polveutuu myös kuningas Henry I:stä ja Henry 
II:sta, molemmat Englannin kuninkaita ja William I:stä ja Robert II:sta molemmat Skotlannin. 
Bush’illa on yhteiset esi-isät 15 Amerikan presidentin kanssa: Washington, Fillmore, Pierce, 
Lincoln, Grant, Hayes, Garfield, Cleveland, molemmat Roosevelt’it, Taft, Coolidge, Hoover, 
Nixon ja Ford."

“Muita presidenttejä, joilla on yhteyksiä Britannian kuninkaallisiin, ovat George Washington, 
kaksi Adams’ia, Millard Fillmore, Rutherford Hayes, Grover Cleveland, Theodore Roosevelt, 
William Taft, Woodrow Wilson, Calvin Coolidge, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Richard 
Nixon ja Ronald Reagan."

“Rouva Ronald Wilson Reagan polveutuu Ranskan kuningas Henry I:stä ja Englannin kuningas 
Henry I:stä. Rouva George Herbert Walker Bush polveutuu Englannin kuningas Henry II:sta ja 
muista merkkihenkilöistä. Ensimmäisissä naisissa on muitakin kuninkaallisten jälkeläisiä, mutta 
nämä mainittakoon esimerkkeinä.” 

"George Herbert Walker Bush on sukua presidenteille Nixon, Taft, Hayes, Pierce, Coolidge, 
Hoover, Franklin Roosevelt, Grant, Ford, Cleveland, Garfield, Washington, Fillmore, Theodore 
Roosevelt, Lincoln, John Quincy Adams ja John Adams nuorempi."

Tämä on sukupolvinoituutta ja sitä levitetään sellaisten salaseurojen kautta kuin Sukkanauhaseura 
ja Pääkallon ja Luiden seura (Skull & Bones), mainitakseni vain kaksi. 

Palatkaamme nyt kirjaan "Antichrist and A Cup of Tea".

6) "Sukkanauhaseura (Order of the Garter), joka on ... Illuminaatin saatanististen aristokraattisten 
ritarien eliittiryhmä, joka valvoo suunnitelmia UMJ:en tuomiseksi” – (Sivu 156) 

Kuinka voimakkaita sitten ovat nämä ritarit?

”Sukkanauhaseuran ritarit ovat kaikkein korruptoituneimpien julkispalvelijoiden SISÄISIN piiri, 
jotka ovat täydellisesti tuhonneet sen luottamuksen, jonka heidän maansa ja kansansa on asettanut 
heihin.  Sukkanauharitarit on kuningatar Elizabeth'in luotettu 'yksityinen neuvosto' ... sisäinen 
pyhä paikka, hänen Majesteettinsa kaikkein kunnioitetuimman Jerusalemin Pyhän Johanneksen 
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Seuran eliitin eliitti ... Kuten nykyinen kuninkaallinen perhe, [lordi] Palmerston ... monien 
kaltaistensa tavoin, ei ollut vain vapaamuurari, vaan myös vannoutunut gnostilaisuuden 
kannattaja. Kuten nykyinen kuninkaallinen perhe Palmerston'kin teeskenteli olevansa kristitty, 
mutta itseasiassa oli aktiivinen saatanisti. Monista saatanisteista tuli brittiaristokratian johtajia...” 
(Sivu 139; Korostus sisältyy alkutekstiin)

Pane merkille Cohen'in varoitus, että nämä johtajat rutiininomaisesti ”teeskentelevät olevansa 
kristittyjä”, mutta todellisuudessa ovat aktiivisia saatanisteja! DVD-video "Riddles In Stone: 
The Secret Architecture of Washington, D.C. (Arvoituksia kivessä: Washington D.C.:n 
salainen arkkitehtuuri)", menee hyvin pitkälle todistaakseen, että muurarilliset Perustajaisät 
harjoittivat hengellisen petoksen okkulttista taidetta teeskentelemällä olevansa kristittyjä, samalla 
kun heidän sydämensä löi heidän 'näkymättömän muurarillisen loosinsa'  okkulttisten arvojen 
tahtiin! Tämä hengellinen petos on hyvin tyrmistyttävä ja paljastava, kun tiedostat, että Iso-
Britannian vapaamuurarillisten loosien äitiloosi ohjasi amerikkalaisia Perustajaisiä täydellisesti 
toteuttamaan sir Francis Bacon'in ja kuningatar Elizabeth I:en suunnitelmaa perustaa 
amerikkalainen hallinto siten, että se voisi johtaa maailman globaaliin hallitukseen, talouteen ja 
uskontoon ja sitten lavastaa heidän muurarillinen Kristuksensa (Antikristus). 

Ja ellet usko tätä faktaa, voit nähdä tämän suunnitelman “Washington DC:n salaisessa 
arkkitehtuurissa” katsellessasi em. videota. Tulet olemaan erityisen kiinnostunut siitä, kuinka 
Antikristuksen lavastaminen on etsattu maamme pääkaupungin rakennuksiin ja arkkitehtuuriin ja 
katusuunnitelmaan! Ja koko tämä historia palautuu Sukkanauhaseuraan! 

Sukkanauhaseuraan liitytään kesäkuussa 

7) "Kesäkuu on tärkein kuukausi kuninkaallisille seremonioille ... Se on myös tärkeä 
pakanalliselle palvonnalle. Kesäkuu ... on se kuukausi, jolloin pakanat historiallisesti itkivät 
Tammuksen kuolemaa. Tammus oli babylonialainen väännös ... neitseestä syntyvästä Messiaasta, 
joka kärsisi, kuolisi ja nousisi kuolleista lunastaakseen ihmiskunnan. Kesäkuu on myös 
keskikesän aaton kuukausi (23. päivä), jolloin druidit valikoivat tiettyjä maagisia kasveja ... Tämä 
sama aatto, jota nykyisin kutsutaan juhannusaatoksi Johannes Kastajan mukaan, oli 'kaikkien 
päivien päivä kerätä ihmeyrttejä ... kuumetta ja monia sairauksia vastaan ja suojata itsensä noitia 
ja heidän loitsujaan vastaan'. Joka kesäkuussa, jos uusia ritareita tarvitaan ja on saatavana, heidät 
hyväksytään Sukkanauhaseuraan vuotuisessa seremoniassa Sukkanauhakappelissa (Garter 
Chapel), jota kutsutaan Pyhän Yrjön kappeliksi (St. George's Chapel) -Windsor'in linnassa. 
("Antichrist and A Cup of Tea", Sivut 131-132)

Prinssi William ei ainoastaan syntynyt kesäkuun 21. päivänä 1982, vaan hänestä tehtiin myös 
Sukkanauhaseuran tuhannes jäsen kesäkuun 16. päivänä 2008! Eikö olekin mielenkiintoista, että 
mies, jonka uskomme olevan tuleva Antikristus, oli täsmälleen tuhannes (1000.) 
Sukkanauhaseuran jäsen! Prinssi William'in oli tultava Sukkanauhaseuran jäseneksi, jos hän aikoo 
jonakin päivänä tulla muurarien Kristukseksi, joka tunnetaan myös Antikristuksena. Hänen 
perheellään on oikea sukupuu, oikea symboliikka ja oikea perimä Antikristuksen tulla heidän 
riveistään. 
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Ennennäkemätön opetus ja harjoitus prinssi William'ille 

Koska odotamme, että vuosi 2012 on todennäköinen vuosi, jolloin Antikristus nousee ja koska 
odotamme prinssi William'in olevan “Laittomuuden ihminen”, niin meidän ei pitäisi yllättyä 
nähdessämme, että prinssi Charles ja kuningatar Elizabeth II ovat laatineet hyvin erikoisen 
harjoituskurssin William'ille opettaakseen häntä kuinka olla Kuningas. Mielenkiintoisin tosiasia 
on, että tämän tyyppistä koulutusta ei koskaan eikä milloinkaan ole annettu koko Englannin 
historiassa! 

UUTISKATSAUS: "Queen and Charles draw up secret plan to train Prince William 
(Kuningatar ja Charles laativat salaisen suunnitelman kouluttaa prinssi William: First Ever 
Type of Training", News of the World, July 26, 2008

"PRINSSI William'ille on määrä antaa hämmästyttävä oppiaika siitä, kuinka olla kuningas ... 
Kuningatar ja prinssi Charles ovat laatineet salaisen kaksivuotisen tehokoulutusohjelman, jonka 
hän aloittaa jättäessään sotilaselämän uutena vuotena. Vanhempi kuninkaallinen avustaja vahvisti 
eilen illalla: 'Voisi sanoa, että hän tulee olemaan ensimmäinen henkilö, joka koskaan saa oppiajan 
kuninkuudessa'.” 

Miksi prinssi Charles ja kuningatar Elizabeth II näkevät tarpeelliseksi luoda historiallisesti 
ennennäkemättömän “oppiajan kuninkuudessa”? Miksi yli tuhannen vuoden englantilaisen 
historian jälkeen hallitseva monarkki ja hänen arvovaltainen poikansa päättävät, että tämä nuori 
prinssi tarvitsee harjoitteluohjelman, joka kouluttaa häntä olemaan Kuningas? 

Vastaus voi olla siinä tosiasiassa, että tämä koulutusohjelma ei ole tarkoitettu kouluttamaan häntä 
olemaan Englannin kuningas, vaan Maailman Kuningas, muurarillinen Kristus, se yksi, jota 
Raamattu kutsuu Antikristukseksi! Myönnettäköön, että tämä teoria on spekulaatiota, mutta minä 
uskon sen olevan laskettua spekulaatiota. Maailman kuninkaana oleminen on paljon pelottavampi 
tehtävä kuin vain Ison-Britannian. Tämän globaalin kuninkaan on opittava, kuinka 
menestyksellisesti käsitellä hyvin erilaisia kulttuureja kaikkialla maailmassa. Hänen täytyy saada 
perinpohjainen koulutus siitä kuinka yksittäisiä hallitsijoita eri kulttuureista maailman eri puolilta 
ei suututeta.  

Raamattu sanoo, että Antikristus yhdistää kaikkien hallitusten hallitsijat kaikkialla maailmassa. 
Tämä profetia tarkoittaa, että hänellä on uskomaton kyky voittaa maailman yli 160 yksilöllisen 
valtion perinteiset kulttuuriesteet. Tämä koulutusohjelma, joka tulee täsmälleen neljä vuotta ennen 
vuotta 2012, jolloin odotan Antikristuksen nousevan, kertoo minulle, että meidän ei pitäisi jättää 
huomioonottamatta tätä ennennäkemätöntä “hämmästyttävää oppiaikaa kuninkaana olemisesta”. 

Nuoren prinssi William'in on kypsyttävä paljon yli biologisen 30 vuoden ikänsä, jos hänen on 
määrä olla muurarillinen Kristus. 

Aikakauden loppu on todella tulossa yllemme nopeasti. Oletko hengellisesti valmis? Onko 
perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin 
saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella 
rakkaitasi. Kun olet saanut perinpohjaisen harjoituksen, voit myös käyttää tietoasi välineenä 
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avaamaan keskustelun pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja 
olen nähnyt sen tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat 
ovat aikaa, jolloin voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.
Jos olet jo vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut penseä 
hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä Häneltä 
anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi Pyhän Hengen 
ilolla. Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja henkilökohtaisessa Sanan 
tutkimisessa. 
Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen 
todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN iankaikkisen 
elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun hyväksyt Hänet Vapahtajana, 
olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit 
levätä varmana siitä, että Antikristuksen Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti. 
Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry Pelastuksen sivullemme nyt. Toivomme, että olet 
tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan ihmisiä, jotta he 
voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen – Antikristuksen Valtakunnan – 
jokapäiväisissä uutisissaan  .  
Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä. 
Voitte lähettää meille  joko etana tai sähköpostia. 
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