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Het ‘toeval’ wil dat onze brochurereeks uitgebreid is tot no. 222,
en dat de aankondiging van het huwelijk van prins Willem-Alexander
en Maxima heeft plaatsgevonden. Het huwelijk zal voltrokken
worden op 2 februari 2002.
Dit huwelijk staat in het teken van de Nieuwe Wereldorde en New
Age. Dat blijkt heel duidelijk uit de keuze van de datum, die niet
toevalligerwijze tot stand kan gekomen zijn:

2 februari (= de 2e maand) van het jaar 2002, 
dus 2 - 2 - 2 0 0 2   (‘s middags om 2 uur?)

Wat wil ons dit zeggen?
De vrijmetselaars, kabbalisten en lieden der Nieuwe Wereldorde
rekenen veel met getallen. Daaraan hechten zij grote waarde. In het
Hebreeuws heeft elke letter een getalswaarde, en elk getal heeft dus
ook een letterwaarde en spreekt alzo een verborgen woord uit. Soms
zit er weinig of geen logica in de nummerologie van de antichrist en
van de Illuminati. Dikwijls is het meer een verborgen boodschap die
achter hun getallen verborgen zit, een visitekaartje van: Wij zijn er en
wij zitten erachter.

Met de getallen kan men exacte zaken uitdrukken. En dat doen de
voornoemde groepen dan ook, wat voor hen herkenningstekenen en
symbolen zijn, internationaal.

222 drukt het Goddelijke uit, en heeft in het Hebreeuws het woord
ReKeB, of ‘wagen’.  Alzo staat het in Haggaï 2:22
 En Ik zal den troon der koninkrijken omkeren, en verdelgen de
vastigheid van de koninkrijken der heidenen; en Ik zal den wagen
omkeren, en die daarop rijden; en de paarden, en die daarop rijden,
zullen nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard. 

Als basis en uitgangspunt voor 222 is er eerst 111 (=3x37)
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En het kleinste magische vierkant dat alleen priemgetallen bevat 
heeft een magische constante van 111

31 73 7
13 37 61
67 1 43

111 = de Heilige (Palmoni) in het Hebreeuws.
Er zijn exact 111 mogelijkheden om één plus drie priemgetallen te

maken tot 222, zie Internet:
http://free.freespeech.org.amygdala/articles/scimaths/divine.htm

Het meest bekende driespan uit de Bijbel is 666. Openb.13:18.
Wanneer wij:                                       

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21
+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36 

optellen is dat 666.

Het magische vierkant van 666 ziet er als volgt uit:

24 16 33 23 10 5
11 15 28 8 13 36
20 14 2 31 25 19
1 18 6 29 27 30
21 22 7 17 32 12
34 26 35 3 4 9

Wat betreft het getal 222 het volgende in verband met de oprichting
van de Nieuwe Wereldorde. In 1776 werd de Nieuwe Wereldorde
opgericht, door Adam Weishaupt uit Ingolstadt in Bavaria.
1776 = 2 x 2 x 2 x 222   ná de geboorte van Christus. 
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Het isotoop van het radioactieve edelgas Radon dat het langste hald-
leven heeft is 222R.
333 in verband met pi: Pi is 22/7e, is 333/106 = 3,141509..............
Wanneer wij het pi getal -wat oneindig is- bezien, valt het op dat
daar om de zoveel tijd driespan-getallen in voorkomen:

333/106 = 3q·141509...
π = 3q·141592...
22/7 = 3q·142857...: 

3q·14159265358979323846264338327950288419716939937510 
58209749445923078164062862089986280348253421170679 
82148086513282306647093844609550582231725359408128 
48111745028410270193852110555964462294895493038196... 

Verder is de som van alle cijfers van 1 tot 666 opgeteld 222444
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55

Satan
Het getal 9 is voor satan. En Ez. Zien wij hem wandelen tussen 9
vurige stenen. Het getal 9 keert áltijd tot zichzelf terug wanneer men
optelt, deelt of vermenigvuldigt. In het Hebreeuws is het getal voor
‘leven’ Chai, 18 = 2x9.
Satan rekent met een ijs-eeuw en een vuur-eeuw. 
De ijs-eeuw eindigde volgens de satans-hogepriester Anton La Vey
in zijn boek “Satanic Rituals”, in 1966. Toen begon de vuur-eeuw.
1966 + 18 brengt ons in 1984, plus 18 = 2002.
In 1966 was de satans-vuur-eeuw geboren, als baby. In 1984 leerde
de vuur-eeuw als klein kind lopen, en in 2002 is het kind van de
vuur-eeuw klaar om te regeren. 
Dat gebeurt meestal op of rond zomer solstitium 21 juni, ook wel
Litha genoemd, de langste dag van het jaar (St. Petrusdag).
Dan is het de tijd volgens de satanisten dat de gehoornde god op het
toppunt van zijn kracht is, en dat de vliegende godin van de herfst
hem verwelkomt.
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     De Hoeksteen als kubus

21 Juni 2001 en 21 juni 2002 zijn er zonsverduisteringen, wat
volgens New Age wijst op de geweldige vruchtbaarheid.
Prins William, zoon van Charles en Diana is op 21 juni 1982
geboren, nog in het eerste vuur-eeuw-tijdvak. 

De Hoeksteen:    

Alle kabbalistische Gematria verloopt via het getal 111. Dat is de
hoeksteen, zoals men dat noemt, in de getallenleer.
Het getal 666 heeft merkwaardige dingen:
432 + 234 = 666
342 + 324 = 666
423 + 243 = 666

222 = 37 x 6
2220 is de getalswaarde van: Ik ben de Alpha en Omega
222 = Jes.8:4, de topsteen, en de Nazarener

12345679 x 9 = 111 111 111

6666² = 44435556. Wanneer men de ene helft bij de andere helft ervan
opteld, krijgt men 4443 + 5556 = 9999. Dit noemt men kaprekargetallen.
En van 2222 kan men tot 66666 komen op de volgende wijze:
neem bv.. 894 x 2222 = 19866468. Men telt de eerste drie cijfers bij het
resterende getal op. Dus 198 + 66468 = 66666.
666 = 18+18x18
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222 wijst op de eerstgeboorte, Rom.8:29,
Col.1:15.

Morgenster heeft een getalswaarde van 111, nl.
148 min 37.
1600 is een heel speciaal getal. 
Wij lezen ervan in Openbaring 14:20  En de
wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er
is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de

tomen der paarden, duizend zeshonderd stadien ver.
1600 : 666 = 2,40240240240
1600 : 66,666.666.6  = 24
1600 : 11.111.111.11 = 144
1600 : 12 = 133.333.333
133.333 + 111.111 = 144.444
666 x 3,333.333 = 2220

De Illuminati hebben in het ontwerp van het Amerikaanse Grootzegel het
jaartal van de oprichting van de USA afgebeeld op de onderste steenlaag
van de piramide in Romeinse cijfers, MDC CLX XVI
MDC = 1600, CLX = 160 en XVI = 16, bij elkaar 1776.

Het Babylonische cijfersysteem was niet decimaal, maar seximaal,
zescijferig. Babels 600 is onze 1000, en Babels 60 is onze 100, Babels 6 is
onze 10. De USA is dan ook het moderne grote Babel.
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In het RD januari 2002 stond een artikel: Symboliek van 2 februari is
suggestie
Prof.dr. R. Boon schreef: De huwelijksdatum van Willem-Alexander en
Maxima is symbolisch, en zou te denken moeten geven. 
Dat wordt door dhr. J.C. Meerman weersproken.
Wat er echter achter de schermen door opa Bernhard en moeder Beatrix,
beiden lid van de Bilderberggroep en Malthezers, weten wij niet. Het gaat
hun om de oprichting van de Nieuwe Wereld Orde.

Trouwfeest met dubbele cijfers: Zie Volkskrant 24-11-01
Amsterdam zet 6000 man politie in, kosten 5 miljoen euro, plus 2,8
miljoen euro algemene kosten. Langs de route staan 2200 militairen. 
De Gouden Koets wordt getrokken door 6 paarden. Voor en achter de koets
rijden 84 ruiters. De combinatie is 350 meter lang.
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