
                                                          DIE GROOT MEESTERPLAN 

            “En julle sal die waarheid ken – en die waarheid sal julle vrymaak” Joh 8v32 

 

Die eerste waarheid is – dit is eindtyd profesieë (Jes55v11). Die tweede waarheid is – dit 

kom! – niemand kan dit verander of keer nie (2 Petr 1v19-21) – Die derde waarheid is – Dit 

kom as ‘n dodelike strik (Luk 21v35) Die vierde waarheid is – ongeveer .005% van alle 

christene gaan dit ontvlug omdat hulle NOU ag gee op die gevaartekens wêreldwyd (Luk 

12v31-32). NB! Daarom wil ek jou indringend aanraai om die volgende inligting aandagtig 

deur te lees en te bewaar aangesien die mensdom tans op die randjie van die grootste 

tragedie staan sodat julle, soos dit verder in die toekoms gaan ontvou, dit sal verstaan en om 

ander dan indringend daaroor in te lig. 

 

Die “Club of Rome” ook bekend as die Illuminati bestaan uit die 300 rykste mense op die 

aarde wat se die wêreld is tans totaal oorbevolk (+- 7.7 biljoen) en hierdie massas bedreig 

hulle skatte en moet DRASTIES verminder word gevolglik het hulle ‘n 

“MEESTERPLAN”daargestel en werk o.a met leuens deur die United Nations, om die gewone 

mense met biljoene te verminder. So - hoe lyk hulle sataniese agtpunt plan? 

 

Plan No 1: - Die wettiging van aborsies (kindermoord) tot en met geboorte. Hierdeur sterf 

derduisende babas per dag, miljoene per maand en dermiljoene per jaar, en verseker hulle 

dat die dermiljoene kinders wat hierdie vermoorde babas later as volwassenes sou verwek 

het gekanselleer word (Sien Matt 18v1-7) 

Plan No 2: - Wêreldwye tegnologiese elektro besoedeling d.m.v selfoonseine, televisieseine, 

rekenaar/wifi/internet/GSPS seine ens waarvan die mees dodelikste die nuutste  (5de 

generasie) 5G selfone en die “Blackbox – radiation” is wat die algoritmes van jou brein 

“manupileer, intimideer en annekseer”. Derhalwe lei hierdie nuutste tegnologie die grootste 

mensgemaakte monster in nl die sg 4de geslag industriële revolusie met sy mees gevorderste 

post-moderne era van die sg Robotika. Let maar op hoeveel van hierdie blackbox versterkers 

REEDS aan die telefoonpale regoor die wêreld geinstaleer is. Deur middel van laasgenoemde 

be-oog hulle om mense se brein-algoritmes so intens te manupileer dat hulle in Zombi-

monsters gaan verander en hulle mekaar by die massas gaan uitroei.Hierdie liefling selfoon 

apparaatjies wat almal nou so koester gaan OORNAG in die grootste MONSTERS verander 

wat die wêreld  nog ooit geken het – Luk 21v35 Ou vert.) Hoe tragies, die hele wêreld is 

KLAAR hierin “geannekseer, verslaaf en gekaap” vandaar die nuutste fobiese verskynsel van 

Nomofobie – jou VREES om sonder jou SELFOON te wees. Verkeer onder geen illusie nie 

hierdie seine vermeerder DAAGLIKS wêreldwyd en die intensiteit daarvan word ook daagliks 

stelselmatig verhoog, om die menslike brein stelselmatig so manipuleer en te breinspoel, dat 

alles wat nou verkeerd is reg en aanvaarbaar is, en alles wat reg is nie meer aanvaar word 

nie. Dink maar aan enkele voorbeelde, massas jong kinders be-oefen seks asof dit uit die 

mode gaan, massas bly saam, feitlik alle christene oud en jonk kyk na een of ander vorm van 



pornografie, babas word vermoor met aborsie, die verwoede stryd in die KERK rakende 

LGBT!!!!! So ONS IS REEDS BINNE IN DIT! Onbeskaamde diefstal oral onder die vaandel van 

die woord korrupsie ens….ens……ens gepleeg en niemand blik of bloos nie. 

 

Plan No 3: - Die vervanging van natuurlike suiker wêreldwyd deur die United Nations met 

wetgewing en die leuen dat dit kanker gee, met kunsmatige versoeters wat juis kanker gee. 

HIERDIE IS EEN VAN DIE PRIMËRE REDES DAT MASSAS MENSE NOU KANKER KRY. Hierdie 

kankergewende versoeters word tans in legio produkte wêreldwyd bygevoeg en word in 

HOOFLETTERS met ‘n sterretjie vir die verbruiker aangetoon om hulle, die vervaardiger, die 

regering en die United Nations te VRYWAAR van enige regstappe indien ‘n pasient agterkom 

dat dit wat hulle ge-eet of gedrink het hulle siek gemaak het. Let op hoe slu en subtiel hulle 

dit gedoen het, hulle kies juis die mees populêre produkte uit wat elke huishouding en 

individu daagliks gebruik onder verskeie handelsname en merk hulle dit in HOOFLETTERS met 

*CONTAINS PHENALANINE* (pasop moenie drink nie, dit maak siek! (kanker). Dit word ook 

aangedui as  Aspartame, Sodium Cyclamate en Sacharine of met ‘n wêreldwye kode E951, 

E952 en E954 gemerk. Alle ander koeldranke en ander goedkoper make bevat ook REEDS 

PHENALANINE kunsmatige versoeters. Hoe TRAGIES gaan kyk maar self by alle Supermark-

winkels, hoeveel derduisende liters koeldranke dra mense daaruit huis toe, min wetende dat 

die dood skuil onder die proppe en sterf daar nou miljoene mense WÊRELDWYD, die ergste 

kindertjies wat so graag wou gelewe het ‘n vroeë dood. Hulle groot doel om massas te laat 

sterf, in besonder kinders sodat daar nie verdere voortplanting kan kom nie. 

 

Plan No 4: - Wêreldwye intensifisering en vermeerdering van newe-effekte in medikasies. 

Soos ons almal weet word die lys van newe-effekte in medikasies by die dag net langer en 

langer, sodat dit pasiente net meer en meer affekteer en nog MEER “teenwerkende 

medikasie” met hulle eie newe-effekte moet neem, wat hulle nog meer en meer aantas en 

hul organe spoedig sodanig aantas dat die dood intree. Die menslike brein is REEDS so 

“gespoel” vanwee bg Elektro – besoedeling dat hulle vir elke skeet en pyn dokters of apteke 

toe hardloop en lyk hul huise al self soos ‘n apteek in die kleine! Der miljoene sterf tans 

wêreldwyd as gevolg hiervan. 

 

Plan No 5: - Wêreldwye aanblaas van politieke onrus (Sien die profesie van Psm 2v1-3 Ou 

vert. in die verband). Daar is tans massas en massas onrus, betogings en oorloë wêreldwyd, 

ook in ons eie land SA. Dink maar net aan die Midde Ooste – Sirie, Libie, Sudan, Somalie, Irak, 

Afghanistan,Midde Afrika ens, waar dermiljoene onskuldige mense sterf vanwee die 

massiewe sataniese leuen van demokrasie (‘n Rebellie teen Heilige God se orde) 

 

Plan No 6: - Wêreldwye wettiging van dieselfde geslag huwelike, deur die United Nations 

met die hoofdoel om die aanwas van mense te verminder. Uit sodanige “huwelike” kan 



voortplanting op die normale biologiese wyse nie plaasvind nie, en word daar nie KINDERS 

gebore wat verder kan voortplant nie. 

 

Plan No 7: - OSO!!!!! (Omvattende Seks Onderrig) wetgewing deur die United Nations 

(UNESCO) wat vanaf 2020 verpligtend in alle staatskole wêreldwyd gaan wees. Hulle GROOT 

LEUEN is dat hierdie gedetaileerde seks onderrig kinders gaan leer om rein, kuis, selibaat te 

lewe, terwyl dit juis teenoorgestelde tot gevolg gaan hê, en ‘n massiewe gees van seksuele 

wellus, hoereering, pornografie, aborsies, depressie en selfmoord tot gevolg gaan hê. As 

gevolg hiervan gaan miljoene kinders, Vigs, Gonoree, Sifilis en verwante siektes op doen en 

sterf! 

 

Plan No 8: - Hiermee die finale stap van die Illuminati is om te verseker dat al hul skatte veilig 

en verseël word vir hulle en hul nageslagte na hulle. Die wêreldwye implimentering van die 

666 mikroskyfie wat die grootste mense slagting van ongeveer 2,5 Biljoen “christene” tot 

gevolg gaan he (Sien Opb 12v11, Opb 13v15, Opb 20v4 i.d.v). Hierdie implimentering van die 

666 mikro skyfie soos beskryf word in Opb 13v16-18 gaan verpligtend wees REGOOR DIE 

HELE WÊRELD derhalwe word dit nou al reeds “vrywillig” in sekere lande aangebied. 

Honderde miljoene christene gaan dit weier, waarna almal onthoof en gedood gaan word. 

Bogenoemde is in kort waar ons, ons nou profeties bevind, dit wat reeds hier is, en dit wat 

binnekort verder gaan gebeur. Heilige Abba Vader het my Saterdag oggend 14 September 

2019 om 3vm besoek met Sy boodskapper-engel en in drie aparte drome gewaarsku, tyd is 

op, tyd is op, massas christene is reeds mislei en gaan nog meer mislei word deur hul valse 

predikers! Sy opdrag aan my was – waarsku almal. 

Vir ander inligting besoek asb www.bibleendtimeprophecy.com (Select Navigation, select 

Downloads, volg die aanwysings. Mag Heilige Abba Vader jou wat hierdie lees seën met 

wysheid en insig in hierdie baie, baie laat uur waarin die wêreld nou inbeweeg! 

 

“Maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien: en julle ore, omdat hulle hoor. Want, voorwaar 

Ek se vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en het dit nie 

gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie! (Matt 13v16-17) 

Shalom!!!     Maranatha!!! 

http://www.bibleendtimeprophecy.com/

