
JEJAK SEJARAH FREEMASON, ILLUMINATI 

DAN ZIONIS DI INDONESIA 

Tulisan ini mencoba menyajikan fakta sejarah tentang jejak Freemason,  illuminati dan 

zionisme di indonesia yang di peroleh dari berbagai sumber data dan tulisan , khusunya  dari 

blog site pribadi dan di situs dunia maya pada umunya, yang patut dan penting untuk di kaji . 

Fakta  ini,  yang menunjukkan bahwa illuminati dan zionisme sudah mengakar kuat dalam 

sejarah negara kita Indonesia tercinta ini.. !.  

Tahukah Anda jika kota Jakarta itu dibangun para Freemason di Indonesia? Sejak 

pembangunan Stadhuis, kini dikenal sebagai Gedung Museum Sejarah Jakarta atau Museum 

Fatahillah (kordinat: 6°8‟7.2377”S 106°48‟48.164”E) di tahun 1707 hingga sekarang, para 

Freemasonry ini terus membangun Jakarta dan menyisipkan aneka simbol „pagan‟nya ke 

ibukota tercinta ini. 

 

Gedung Gubernur Jenderal Batavia Jakarta ini dulu bernama Stadhuis of Batavia, yang kini 

dikenal sebagai Gedung Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fatahillah (kordinat: 

6°8‟7.2377”S 106°48‟48.164”E) di bangun pada tahun 1707. 

 
Pusat wilayah elit Menteng, Jakarta Pusat setelah diputar 180 derajat, di mana sebelah bawah 

adalah arah utara. Salah satu bangunan yang berada di dalam kepala binatang bertanduk atau 

Baphomet adalah lokasi Loji Adhucstat atau yang kini dijadilan Gedung BAPPENAS 
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Tahukah Anda jika luas keseluruhan Museum Fatahillah adalah 13.000 meter persegi? 

Tahukah Anda jika gerbang utama Museum Fatahillah terdiri dari 13 buah batu berbentuk 

Arch? Tahukah Anda jika batu istana DAM di depan Museum Fatahillah tersusun atas 13 

baris? Tahukah Anda jika struktur paramida keanggotaan Freemansory juga terdiri dari 13 

tingkat? Tiga belas adalah nomer baik untuk para Freemason. 

 

Tahukah Anda jika Freemason Belanda membangun pusat Menteng (Taman Suropati dan 

gedung Bappenas sekarang, (kordinat 6.2007362S 106.8322027E) dengan desain simbol 

kepala kambing iblis Baphomet yang sampai sekarang masih bisa disaksikan oleh siapapun? 

Tahukah Anda jika renovasi Air Mancur bundaran Hotel Indonesia (kordinat 6.1949711S 

106.8230563E) di tahun 2001 sarat dengan simbolisme Kabbalah (yang merupakan campuran 

antara ilmu perbintangan, ilmu sihir zaman Firaun dan Raja Nimrodz, dan paganisme 

lainnya) dimana proyeknya mengambil tema sentral “Cahaya” atau “Illuminati“? 

 

 
Bundaran Air Mancur Hotel Indonesia yang telah direnovasi dengan tema sentral CAHAYA 

(Lucifer). Dari atas terlihat bagai sebuah mata (Horus) di pusat Ibukota. 

 

Tahukah Anda jika ratusan simbol Kabbalah bertebaran di Museum Taman Prasasti (kordinat 

6.1722143S 106.8188667E) di Tanah Abang? 

 

Tahukah Anda jika ada sebuah makam di Museum Prasasti Tanah Abang yang tidak bernama 

namun memiliki simbol Grand Master Freemasonry? 

 

Tahukah Anda jika dibawah tanah Jakarta ada berbagai terowongan rahasia yang saling 

terhubung, yang sampai sekarang pintunya masih bisa disaksikan di berbagai tempat? 

 

Tahukah Anda jika Masjid Istiqlal dibangun diatas sebuah benteng Belanda yang dikenal 

sebagai Benteng Tanah karena dibawahnya ada terowongan rahasia? 
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Simbol – simbol Freemasonry di Musium Prasasti, Tanah Abang. 

Dan masih banyak kejutan-kejutan fakta lainnya meliputi Jakarta. Diramu dengan kisah 

pembunuhan terhadap tokoh neolib negeri ini, novel “The Jacatra Secret” terasa begitu 

renyah dan akan mengubah paradigma Anda tentang Jakarta dan bangsa ini secara 

keseluruhan. Rahasia dahsyat apakah gerangan yang tersembunyi dari sebuah bangunan 

Museum Sejarah Jakarta? Mulai dari susunan batu khusus yang terletak tepat di depan 

sebelah kanan pelataran utamanya, gerbang utama yang berupa batu lengkung dan keystone 

dengan simbol bunganya serta patung Dewa Hermes yang terletak dibagian belakang gedung. 

Misteri apa pula dibalik angka 13 yang menyelimuti keseluruhan bangunan tersebut? 

 

 
 

Wilhelmina Park Oude Fort terdapat “Benteng Tanah” Frederik Hendrik, yang kini menjadi 

Mesjid Istiqlal Jakarta, dibangun oleh Gubernur Jenderal Van De Bosch tahun 1834. Selain 

berfungsi sebagai kebun sayur bagi para opsir Belanda di wilayah tersebut, juga merupakan 
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tempat tamasya bagi para pembesar Kompeni. Taman ini terluas yang pernah ada di Batavia, 

bahkan taman modern terbesar di Asia kala itu. Para pembesar Belanda, para tuan-tanah dan 

orang-orang kaya tiap akhir minggu selalu menyempatkan diri datang kesini membawa 

keluarga bersantai dari rutinitas yang melelahkan. Benteng Frederik Hendrik yang terletak di 

tengah-tengah Wilhelmina Park dibangun 1834, juga oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. 

Kabarnya benteng tua yang sudah lama di bongkar ini ada terowongan menuju Pasar Ikan. 

Bayangkan betapa panjangnya terowongan itu. 

 

Rahasia apa yang terdapat dalam lambang ular di logo dunia kesehatan? Serta rahasia 

terbesar apakah yang terdapat dalam penambangan emas di Papua oleh PT Freeport? Misteri 

apa yang menyelimuti gedung Bappenas sekarang ? 

 

Ada apa dengan angka 666? Apa makna dibalik pembangunan Tugu Monas? Benarkah ada 

maksud terselubung dalam perenovasian bundaran air mancur Hotel Indonesia dengan tema 

sentral cahaya? Begitu banyak rahasia dan fakta sejarah otentik yang dapat pembaca temui 

dalam novel sejarah ini. 

 

 
 

Sedangkan lambang atau Logo kedokteran Indonesia menyerupai persis dengan logo 

Brotherhood of the Snake atau Kelompok Persaudaraan Ular, merupakan nama sebuah 

kelompok pengikut iblis yang paling awal lahir di dunia. Dari berbagai literatur sejarawan 

Barat, seperti yang ditulis J. Robinson dalam „The Secret Society‟, kelompok persaudaraan 

ular inilah yang mengemban misi menyebarkan kesesatan kepada umat manusia sejak zaman 

Nabi adam a.s. hingga zaman kiwari. 

Bahkan diduga kuat jika dari kelompok inilah lahir gerakan-gerakan penyesatan terhadap 

agama-agama samawi dunia. Kabbalah dan Talmud, sebagai doktrin iblis yang sampai 

sekarang dipercaya dengan segenap jiwa dan raga oleh kalangan Zionis sebagai pandangan 

hidup, juga berasal dari kelompok ini. 

 

Di zaman purba, kelompok iblis ini menyempal di banyak pusat peradaban dunia. Mereka 

menjadi penasehat Raja Namrudz dan menghasut agar Ibrahim a.s. dibunuh. Saat Firaun 

berkuasa, mereka menamakan diri sebagai para pendeta Amon yang berada di lingkaran elit 

kekuasaan, lewat salah seorang tokohnya yang bernama Samiri (Shamir), mereka berupaya 

untuk terus menyesatkan Bani Israil dan menentang Musa a.s. 

 

Di zaman Nabi Isa, kelompok iblis ini menjadi provokator bagi upaya pengejaran yang 

dilakukan Raja Herodes dan mereka dikenal sebagai para pendeta Sanhendrin. Bagi yang 

pernah menonton film The Passion of The Christ (disutradarai oleh Mel Gibson yang anti 

Zionis) yang menuturkan kisah penderitaan Yesus sebelum disalib (menurut versi Barat), kita 

akan bisa melihat di mana setiap kali kelompok Sanhendrin mencerca dan memaki Yesus, 

maka iblis selalu menampakkan diri di tengah-tengah kelompok ini.  

 

Ke dalam Yudaisme, mereka merusak Taurat dan membuat Talmud yang dinyatakan mereka 

sebagai kitab suci yang lebih mulia ketimbang Taurat Musa.  

 

Ke dalam ajaran Nabi Isa a.s., mereka mengubah ajaran Isa a.s. yang sebenarnya terbatas 

hanya untuk kaumnya, menjadi sebuah ajaran yang ekspansif lewat tangan seorang Yahudi 

dari Tarsus bernama Paulus yang membuat Injil Perjanjian Baru.  
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Ke dalam agama Islam, seorang Yahudi dari Yaman bernama Abdullah bin Saba‟ pun bekerja 

untuk memecah umat tauhid ini menjadi dua golongan: Sunni dan Syiah. Inilah kerja 

kelompok ular yang sangat memusuhi ajaran yang lurus. 

 

Di mana mereka berada, mereka selalu memberi sinyal keberadaan mereka dengan simbol-

simbol ular. Mahkota emas Firaun di depannya ada lambang dua ular. Kuil Laelarium kota 

maksiat bernama Pompeii yang kemudian dihancurkan Allah lewat meletusnya Gunung 

Vesuvius namun bukti-bukti keberadaannya masih lestari hingga detik ini, juga terdapat 

banyak simbol-simbol ular. Demikian pula dengan simbol-simbol para Dewa Matahari yang 

bertebaran di muka bumi sampai ke Amerika Latin. 

Beberapa dari Loji-Loji yang sempat dibangun di Indonesia: 

Loji Tempat Ibadah Freemasonry di Indonesia 

 

Loji/loge merupakan sebuah tempat pertemuan anggota Freemason Indonesia untuk 

 mengadakan pemujaan kepada kepada Yang Maha Terang, yang dalam ritualnya para 

anggota  Mason tersebut membacakan sebuah nyanyian kerohanian. 

Salah satu yang paling terkenal adalah Adhuc Stat alias Loji Bintang Timur yang terletak di 

Menteng, Jakarta Pusat, yang kini dipakai sebagai Gedung Bappenas. Dulu, gedung ini 

dikenal masyarakat luas sebagai Gedung Setan, karena sering dipakai sebagai tempat 

pemanggilan arwah orang mati oleh para angota Mason. 

Loge yang pertama kali dibangun di  Batavia oleh Albertus van der Parra (1761-1775), yang 

bernama “La Choisie (Terpilih) atas  prakarsa Joan Cornelis Radermacher. Setelah itu di 

bangun pula pada bulan November 1767 di  Batavia sebuah loge baru bernama “La Fidele 

Sincerite”. Adapun daftar Loji/Loge Freemasonry  yang ada di Indonesia beserta waktu dan 

tempat didirikannya adalah:  

 1. Loge La Choisie di Batavia (1764-1766)  

 2. Loge La Fidele Sincerite (1767)  

 3. Loge La Virtuese (1769)  

 4. Loge La Constante et Fidele (1801) di Semarang  

 5. Loge De Vriendschap (1809) di Surabaya 

 6. Loge De Ster in Het Oosten (Loji Bintang Timur) di Batavia (1837)  

 7. Loge Matahari di Padang (1858)  

 8. Loge Princes Frederik der Nederlanden di Rembang (1871)  

 9. Loge L Union Frederic Royal di Surakarta (1872)  

 10. Loge Prins Frederik di Kota Raja Aceh pada tahun 1880  

 11. Loge Veritas di Probolinggo  



 12. Loge Arbeid Adelt di Makassar (1888)  

 13. Loge Excelsior di Bogor (1891)  

 14. Loge Tidar di Magelang (1891)  

 15. Loge St. Jan di Bandung (1896)  

 16. Loge Fraternitas di Salatiga (1896)  

 17. Loge Humanitas di Tegal (1898)  

 18. Loge Malang (1901)  

 19. Loge Blitar (1906)  

 20. Loge Kediri (1918)  

 21. Loge Het Zuinderkruis (Rasi Pari) di Batavia (1918)  

 22. Loge De Broerderketen (Segitiga) di Jember (1926)  

 

Sedangkan loji-loji berdasarkan urutan nomor dari Freemasonry Belanda ketika 

menancapkan  pondasinya di Indonesia adalah:  

 1. loge nummer 31 : La Constante et Fidèle, Semarang, Indonesië (pada 31-11-1960 berubah 

 menjadi cabang Loge Agung Indonesia)  

2. loge nummer 46 : Mata Hari, Padang, Nederlands Oost-Indië (tidak beroperasi pada 17-03-

  1943 di karenakan Jepang)  

3. loge nummer 53 : Mataram, Djokjakarta, Nederlands Oost-Indië (berhenti beroperasi sejak 

 pendudukan Jepang)  

4. loge nummer 55 : l‟Union Frédéric Royal, Soerakarta, Nederlands Oost-Indië (berhenti 

 beroperasi sejak pendududkan Jepang)  

5. loge nummer 61 : Prins Frederik, Kota Radja, Nederlands Oost-Indië (berhenti beroperasi 

 selama pendudukan Jepang)  

6. loge nummer 65 : Arbeid Adelt, Makassar, Nederlands Oost-Indië (berhenti beroperasi 

sejak  pendudukan Jepang)  

7. loge nummer 70 : Deli, Medan, Nederlands Oost-Indië (Di tutup pada 1960 karena 

pemerintah  Indonesia melarang Freemasonry)  

8. loge nummer 82 : Tidar, Magelang, Nederlands Oost-Indië (Di tutup pada 1960 karena 

 pemerintah Indonesia melarang Freemasonry)  

9. loge nummer 83 : Fraternitas, Salatiga, Nederlands Oost-Indië (tidak beroperasi sejak 

 pendudukan Jepang)  

10. loge nummer 84 : Sint Jan, Bandung, Nederlands Oost-Indië (tidak beroperasi sejak 

 pendudukan Jepang)  

11. loge nummer 87 : Humanitas, Tegal, Nederlands Oost-Indië (tidak beroperasi sejak 

 pendudukan Jepang)  

12. loge nummer 89 : Malang, Malang, Nederlands Oost-Indië (berhenti beroperasi sejak 

 pendudukan Jepang)  

13. loge nummer 92 : Blitar, Blitar, Nederlands Oost-Indië (berhenti beroperasi sejak 

pendudukan  Jepang)  

14. loge nummer 109 : De Dageraad, Kediri, Nederlands Oost-Indië (berhenti beroperasi 

sejak  pendudukan Jepang)  

15. loge nummer 110 : Het Zuiderkruis, Mr. Cornelis/Batavia, Nederlands Oost-Indië (in 

ruste  gagaan in 1955)  



16. loge nummer 111 : De Broederketen, Batavia, Nederlands Oost-Indië (in ruste gegaan in 

  1948)  

17. loge nummer 129 : De Driehoek, Djember, Nederlands Oost-Indië (berhenti beroperasi 

sejak  pendudukan Jepang)  

18. loge nummer 149 : Palembang, Palembang, Nederlands Oost-Indië (di tutup pada 1958)  

 19. loge nummer 151 : De Hoeksteen, Soekaboemi, Nederlands Oost-Indië (berhenti 

beroperasi  sejak pendudukan Jepang)  

20. loge nummer 153 : Serajoedal, Poerwokerto, Nederlands Oost-Indië (berhenti beroperasi 

 sejak pendudukan Jepang)  

21. loge nummer 165 : De Witte Roos, Batavia, Nederlands Oost-Indië (Di tutup pada 14-01-

  1958)  

22. loge nummer 182 : Purwa Daksina, Batavia, Nederlands Oost-Indië, (pada tahun 1955 di 

 resmikan sebagai Freemasonry cabang Indonesia sampai tahun 1962 karena Freemasonry di 

 nyatakan terlarang di Indonesia)  

23. loge nummer 183 : Dharma, Bandoeng, Nederlands Oost-Indië, (pada tahun 1955 di 

 resmikan sebagai Freemasonry cabang Indonesia sampai tahun 1962 karena Freemasonry di 

 nyatakan terlarang di Indonesia)  

24. loge nummer 192 : Bhakti, Semarang, Nederlands Oost-Indië (pada tahun 1955 di 

resmikan  sebagai Freemasonry cabang Indonesia sampai tahun 1962 karena Freemasonry di 

nyatakan  terlarang di Indonesia)  

 25. loge nummer 193 : Pamitran, Soerabaja, Nederlands Oost-Indië (pada tahun 1955 di 

 resmikan sebagai Freemasonry cabang Indonesia sampai tahun 1962 karena Freemasonry di 

 nyatakan terlarang di Indonesia)  

Cukup banyak sekali loji-loji yang bertebaran di Indonesia dengan perbandingan di setiap 

kota  hampir dapat ditemukan loji-loji Freemasonry Berikut ini adalah foto-foto: 

Sumber:http://rykers.blogspot.com/2009/06/loji-tempat-ibadah-freemasonry-di.html 
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LOJI DI JAKARTA: 
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LOJI DI BANDUNG: 

 
 

LOJI DI SEMARANG: 
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LOJI DI MAGELANG: 

 
 

LOJI MATARAM (YOGYAKARTA)
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LOJI DI MAKASSAR 
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LOJI DI PALEMBANG 

 
 

LOJI DI KUTA RAJA, BANDA ACEH 
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TOKOH FREEMASON INDONESIA: 
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Komisaris Jenderal (Pol.) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo (lahir di Bogor, Jawa 

Barat, 7 Juni 1908 – meninggal di Jakarta, 24 Agustus 1993 pada umur 85 tahun) adalah 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri; dulu bernama Kepala Djawatan 

Kepolisian Negara) pertama, menjabat dari 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959. 

Pada tahun 1952 menjadi anggota dari loge Indonesia Purwo Daksia. Ia menjabat sebagai 

Kepala kepolisian RI . Soekanto menjadi Suhu Agung dari Timur Agung Indonesia atau 

Federasi Nasional Mason. Ia juga menjabat sebagai ketua dari Yayasan Raden Saleh yang 

merupakan penerusan dari Carpentier Alting Stiching. 

***** 
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KEGIATAN FREEMASON INDONESIA: 

 

 

Foto-foto diatas adalah BUKTI bahwa faham aliran satanic ini PERNAH TUMBUH SUBUR 

di Indonesia. 

Dan setelah Gus Dur mencabut Surat Keputusan Presiden yang dibuat presiden Soekarno, 

maka aliran ini mempunyai kesempatan besar untuk muncul kembali di Indonesia. 
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Lambang VOC berakar dari simbol freemasonry 

Mungkin pada masa lalu, keikutsertaan mereka pada kelompok ini hanya untuk mencari 

sesuap nasi, atau mencari “aman” atau bisa pula hanya karena masalah politik. 

Tapi di era kebebasan informasi yang mutakhir seperti sekarang, rahasia-rahasia perencanaan 

busuk dari kelompok ini mulai terbongkar. 

Dan saat ini juga, sudah ada banyak penentang dari seluruh penjuru dunia, dari berbagai ras 

manapun juga telah menjaga jarak dengan kelompok ini. 

Anggota kelompok freemason terkenal dengan kesantunan dan kebaikannya dalam banyak 

hal, namun justru inilah strategi perilaku (behavior) mereka untuk membuat simpati semua 

kalangan. 

Dengan perilaku sopan dan santun serta baik tersebut justru membuat orang tak percaya jika 

kelompok ini adalah kelompok satanic yang fahamnya bersebrangan dengan kelompok 

believers yaitu orang beragama, apapun agamanya. 

Namun, mereka yang masuk kelompok ini, selama mereka bukan turunan Yahudi (termasuk 

yang ada di foto-foto diatas) mereka tidak pernah tau kalau mereka juga halal untuk dibunuh 

karena mereka hanyalah “Goyim”. 

Anggota freemason merasa diri mereka adalah manusia sejati, selain mereka adalah turunan 

monyet atau dalam bahasa mereka adalah “Goyim”. 

 

Artikel terkait Freemason lainnya yang WAJIB anda baca: 

Buku “the Jacatra Secret” Novel Heboh: “The Jacatra Secret” Misteri Satanic Symbols di 

Jakarta 

***** 

NB : Sungguh miris melihat Fakta ini.., coba kits kaji beberapa foto dan gambar di bawah 

ini!!! ( NOTE:  tidak memilki maksud untuk menghakimi seseorang atau kelompok orang  

hanya menyodorkan gambar dan material fakta dan bukti-bukti yang sudah ada sebagai 

pertimbangan untuk diselidiki sendiri ). 
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Illuminati Symbol (Kode Persaudaraan Pemuja Setan) (konspirasidajjal.blogspot.com) 

 

Sinyal Persekutuan Illuminati SBY Dengan Illuminati ??(konspirasidajjal.blogspot.com) 

 

Sinyal Persekutuan Hitler Kepada Illuminati (konspirasidajjal.blogspot.com) 



 

Lihatlah Gerakan Tangan SBY Sebagai Sinyal Persekutuan (konspirasidajjal.blogspot.com) 

 

Lihatlah Bagaimana Gerakang Tangan Obama, Sinyal Persekutuan Obama dg Pemuja Setan 

(Dajjal) (Konspirasidajjal.blogspot.com) 

 

Lihatlah Gerakan Tangan BUSH Sebagai Sinyal Persekutuan dg Pemuja Setan 

(konspirasidajjal.blogspot.com) 

3 Gambar tentang sinyal persaudaraan SBY, Obama, Bush dengan Kelompok Illuminati 

(Pemuja Setan) yang disebut Horus Eye (Dajjal). 

 

Sebagai kode “Persaudaraan” , para pemimpin, selebritis, artis, actor harus memberikan kode 

ini agar dibantu “secara terselubung” untuk memenangkan apa yang diraihnya, jika Calon 



Pemimpin berhasil merebut kekuasaan, jika selebritis kaum hedonis berhasil untuk 

mendongkrak populritasnya. 

 

Dibawah ini disajikan kode-kode Illuminati sebagai symbol persaudaraan sesama pemuja 

setan yang menantikan kedatangan Dajjal dan menjadi pengikutnya ketika Dajjal datang. 

 

Sebuah Simbol Persaudaraan Pengikut Memuja Setan (Dajjal) (konspirasidajjal.com) 

 

Tony Blair dengan Sebuah Simbol Persaudaraan Pengikut Memuja Setan (Dajjal) 

(konspirasidajjal.com) 

 



 

 

 

Sebuah Simbol Persaudaraan Pengikut Memuja Setan (Dajjal) (konspirasidajjal.com) 

 



Dan Ibaspun Melakukan hal yang sama (konspirasidajjal.blogspot.com) 

 

 

 

Horus Eye & Piramid (konspirasidajjal.blogspot.com) 



 

Perhatikan baik-baik logo Nasdem ini (konspirasidajjal.blogspot.com) 

 

Jika Logo NASDEM Dibalik Maka Menyerupai Menyerupai Kampanye OBAMA 

(konspirasidajjal.blogspot.com) 

 
 

Sejak lama, Indonesia dicengkrami sebuah kekuatan rahasia, mensetting semua keputusan 

Indonesia, mendesain semua kejadian termasuk mempopulerkan orang-orangnya yang akan 

menguasai negeri ini termasuk dalam hal ini kemungkinan di Pilkada DKI Jakarta 2012. 



 
 

 
Perhatikan tangan jokowi! mengacungkan 2 jari (telunjuk dan kelingking/metalica) seperti 

lambang tanduk setan (devil‟s horn sign)?? 

Perhatikan baju kotak-kotak/ska yang dipakai jokowi dan ahok! kotak-kotak seperti pola 

papan catur yang erat kaitanya dengan ritual satanic dalam organisasi Freemason dan 

illuminati, ini adalah elemen penting dalam kepercayaan mereka dan mereka mengklaim 

bahwa pola papan catur itu berasal dari lantai “Kuil Sulaiman” [sarana untuk berhubungan 

dengan alam gaib]. SKA Pola Papan Catur dengan Loji Freemasonry 

“To be a skinhead you must loves ska music” [Bad Manners] 

 

Ya cara berpakaian skinhead(ska) diadopsi dari rudeboys, sebuah kelompok besar anak muda 

Jamaica yang berimigrasi ke Inggris 

 

Kemungkinan besar pertikaian antar sebuah gang di Jamaica dengan sebutan anak-anak 

mudanya „Rudeboys‟ juga termasuk propaganda illuminati. Karena belum ada yang 

membahas sejauh itu, tapi saya mempunyai satu bukti dengan pola papan catur di setiap 

musik-musik seperti ska, pasti ada kaitannya, Karena kebanyakan dari pionir rocksteady, ska 

atau reggae, mereka adalah Jewish (Yahudi). 

 



Sumber : http://harizracun.blogspot.com/2011/01/satanisme-kebudayaan-modern-

berhala.html#ixzz26w6hkMPM 

 

Sumber : http://harizracun.blogspot.com/2011/01/satanisme-kebudayaan-modern-

berhala.html#ixzz26w6OVLlr 

 

WASPADALAH WAHAI SAUDARAKU SEKALIAN  !!! 

 

“Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kesalahan datangnya dari saya yang 

penuh dengan kekurangan.” 

 

Wallahu a‟lam bishawab 
 

http://harizracun.blogspot.com/2011/01/satanisme-kebudayaan-modern-berhala.html#ixzz26w6hkMPM
http://harizracun.blogspot.com/2011/01/satanisme-kebudayaan-modern-berhala.html#ixzz26w6hkMPM
http://harizracun.blogspot.com/2011/01/satanisme-kebudayaan-modern-berhala.html#ixzz26w6OVLlr
http://harizracun.blogspot.com/2011/01/satanisme-kebudayaan-modern-berhala.html#ixzz26w6OVLlr

