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Je zal toch een trouwe katholiek zijn en naar de kerk gaan waar je nietsvermoedend een hostie in ontvangst neemt 

zonder dat je weet dat hier GMO ingrediënten in verwerkt zitten.  

 

De kerk heeft hele strenge regels voor het maken van hosties, maar vindt het prima dat haar 1,2 miljard gelovigen misschien 

kanker zullen krijgen door de GMO ingrediënten.  

Zoals we al dikwijls hebben vastgesteld, zijn mensen bange wezens. In ieder geval wezens die snel bang te maken zijn en dat 

is een fantastische eigenschap voor hen die daar ge(mis)bruik van wensen te maken.  

Een al eeuwenlang gebruikt mechanisme om mensen bang te maken, is de religie. Maakt niet uit welke je neemt, het zijn allen 

mechanismen om grote groepen mensen onder controle te houden en met de liefde van welke God dan ook heeft dit alles niet 

te maken.  

 

Zo is er klaarblijkelijk geen hond die zich afvraagt hoe het kan dat een Jezuïet de leiding heeft gekregen over de katholieke 

kerk.  

Dit compleet verrotte instituut dat in 1963 formeel is overgegaan tot het satanisme is verantwoordelijk voor onnoemelijk veel 

leed en ellende op deze wereld.  

En toch is dit pedofiliebolwerk nog zo machtig dat het meer dan een miljard goedgelovige mensen van alles wijs kan maken. 

Dat alles onder leiding van een soldaat uit het meest wrede leger ter wereld die als een soort mompelende pop met 

sinterklaashoed de wereld wel even zal vertellen wat er moet gebeuren.  

In een eerder artikel schreven wij het volgende:  

 

Vanaf 1963 hoort ook het Vaticaan officieel bij de club van Satan. Dit is 

bekend geworden door een inmiddels overleden Jezuïeten priester Father 

Malachi Martin die een boek schreef over deze gebeurtenis.  

 

Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in 

zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter 

basiliek te Rome. Tijdens deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel 

Lucifer” werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen 

gehouden om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978 in functie 

was, zou ooit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij 

doelde op het satanische ritueel. En hij kon het weten, gekozen een week vóór het ritueel...  

 

De Kerk heeft zich in het geheim dus officieel onder de macht van Satan gesteld. Was zij voor 1963 al een occult 

bolwerk, na het ritueel is het met het Vaticaan volkomen de demonische kant opgegaan. Helaas weten vele 

oprechte priesters, bisschoppen en katholieken hier niets vanaf. Toch doet dat niets af aan het feit dat ze 

momenteel vastzitten in een occult bolwerk dat een sleutelrol speelt in de komende Nieuwe Wereld Orde.  

 

Verder schrijft Martin in een ander boek, The Keys of this Blood: “het incident van satanische pedofilie - rituelen 

en praktijken - werd reeds gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters zo wijd verspreid als van 

Turijn in Italië tot aan South Carolina in de Verenigde Staten. De sektarische praktijken van satanische pedofilie 

worden door professionals beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de Gevallen Aartsengel”.  
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Op de volgende afbeelding zie je de pedo’s zitten voor een standbeeld dat de opstanding van Jezus na een 

nucleaire bomaanval zou moeten voorstellen, maar wat voor de meeste weldenkende en geïnformeerde mensen 

niets anders is dan een afbeelding van satan op de troon.  

Binnen religies hebben ze ook steevast ceremonies en niemand schijnt het vreemd te vinden dat er moet worden 

geofferd aan een God. Voor het oog doen ze dit dan niet met kinderen, maar met hosties en wijn, waarbij dat 

laatste dan bloed moet voorstellen.  

 

Tijdens een Katholieke mis deelt de priester de hostie uit aan de gelovigen. Een hostie bestaat uit (zuivere) bloem 

en water en worden volgens pauselijke voorschriften gemaakt. Vroeger werd dit met de hand gedaan, 

tegenwoordig zijn hier speciale hostiemachines voor (niet te verwarren met tostimachine).  

 

Deze pauselijke voorschriften worden nu zodanig aangepast dat de kerk het uitstekend vind dat deze hosties 

voortaan worden gemaakt met GMO (Genetisch Gemanipuleerd Organisme) ingrediënten. Tegelijkertijd is het ten 

strengste verboden om natuurlijke ingrediënten aan de hosties toe te voegen zoals bijvoorbeeld honing, maar met 

toevoegen van GMO heeft de kerk geen enkele moeite.  

 

Feit is, ondanks dat men in de mainstream wat anders zal beweren, dat je van GMO kanker kunt krijgen. Het 

inmiddels beroemde onderzoek van professor Seralini met ratten heeft dat zonder enige twijfel aangetoond.  

 

Op zich past dat natuurlijk prima in de strategie van een club satanische pedo’s die geen enkel belang hebben bij 

het welzijn van hun gelovigen.  

 

Voor wie het nog steeds niet doorziet; de leiding van een kerk met meer dan 1,2 miljard gelovigen is in handen 

van een Jezuïet. Dit is een leger, ooit opgezet door de Chazaren in Spanje.  

 

Het is één van hun vele vermommingen en voor wie wil weten wat hun werkelijke doelstellingen zijn, verwijzen wij 

naar de eed van de Jezuïeten.  

 

Hierna een deel van de eed:  

 

"Ik verklaar dat ik geen opinie of wil van mijzelf heb (...) maar zonder te aarzelen elk commando dat ik ontvang 

van mijn superieuren in de Militie van de Paus en van Jezus Christus zal gehoorzamen”.  

 

“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in 

het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit 

te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal 

ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, 

de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal 

verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan 

worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het 

staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of 

autoriteit van de persoon of personen (...) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd 

zal worden door een agent van de paus of superieur van de broederschap van het 

Heilige Geloof, van de Orde van Jezuïeten”  

 

Mike Adams van Natural News heeft zo zijn eigen gedachten over de katholieke kerk en het feit dat ze tussen de 

homofiele orgies door, de tijd hebben gevonden om deze nieuwe maatregelen voor hosties te introduceren. 
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