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De drie-eenheid van de Nieuwe Wereld Orde'
Politiek | Globalisering / NWO | 20 Januari 2009 | 16:36:55
door Matthew D. Jarvie
Er zijn drie steden, statensteden, verspreid over deze planeet die
opvallende gelijkenissen vertonen en die een cruciale rol spelen in het
wereldwijde regeringssysteem waar we lang onder leefden. De drie
statensteden, samen met de rol die ze dienen, zijn de volgende:
- City of London (financiën)
- Washington DC (militaire)
- Vatican City (religie)
De statensteden die hierboven genoemd werden, zijn onafhankelijke
vennootschappen die niet aangesloten lijken te zijn op de naties waar ze
deel van uitmaken. Met andere woorden, 'The city of London' (dat is de
vierkante kilometer binnen Groter-London) maakt technisch geen deel
uit van Groot-London of Engeland. Net zoals Vaticaanstad geen
onderdeel uitmaakt van Rome of Italië. Ook Washington DC maakt
geen onderdeel uit van de Verenigde Staten.
Deze onafhankelijke vennootschappen hebben hun
eigen wetten en hun eigen identiteit, evenals hun
eigen vlaggen. Hieronder zien we de vlag van
Washington. Let op de drie sterren die de
drie-eenheid van deze drie statensteden, ook wel
gekend als "The Empire of the City". (Dat duidt
ook op de hoge esoterische betekenis van het getal
3)
Wapen van Londen, een

Washington DC werd opgericht als een staatsstad draak.
in 1871, door middel van de 'wet van 1871' die de
Verenigde Staten officieel als een onderneming onder het gezag van
Washington plaatste, die (Washington) dan weer ondergeschikt is aan
'The City of London'. Vennootschappen worden bestuurd door
voorzitters. Dat is waarom we de persoon, die de hoogste stoel van
macht bekleed in het land 'the President' noemen. Feit is dat de
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president niets meer is dan een boegbeeld voor centrale bankiers en
transnationale ondernemingen (dewelke beide gecontroleerd worden
door 'Hoog Kerkelijke Vrijmetselarij' dewelke werkelijk dit land
controleren en uiteindelijk dus de dienst uitmaken.
Washington DC werkt volgens een systeem van het Romeinse Recht en
buiten de beperkingen opgelegd door de Amerikaanse Grondwet.
Vandaar mag het geen verrassing zijn dat de naam 'Capitol Hill'
voortkomt van 'Capitoline Hill', wat de zetel was van de regering voor
het Romeinse Rijk. Wanneer je naar de wand achter het podium in het
'Huis van Afgevaardigden' kijkt, merk je dat
er aan elke kant van de Amerikaanse vlag
een afbeelding is van bundels stokken
samengebonden met een bijl. Zij worden
'fasci' genoemd, de roots van het woord
fascisme. Ze waren ook het symbool van het
De vlag van Washington
fascisme in het Romeinse Rijk, net zoals ze
het ook waren onder de nazi's en zoals ze dat
vandaag nog zijn. Het is ook geen toeval dat die symbolen afgebeeld
zijn op de vloer van het Congres.
Elke Amerikaan denkt dat ze leven in een vrij land, ze hebben er geen
idee van wat er werkelijk speelt. Het is een feit dat de organisatie
"Verenigde Staten" gecontroleerd wordt vanuit 'The City of London',
door 'De Kroon', dewelke niet de Britse monarchie is zoals velen
geloven, maar eerder het
private bedrijf bekend onder
het ingesloten 'City of London'
zelf of dus 'De Vierkante
Kilometer' (The Square Mile).
Deze Vierkante Kilometer die
het centrum van Groter London
uitmaakt, heeft zijn eigen
burgemeester, wetten,
rechtbanken, vlag, politiemacht
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en krant. Het is het hart van het
mondiale financiële systeem.
Vaticaanstad heeft ook zijn eigen
burgemeester (Governatorate
genoemd), wetten, vlag, postdienst,
krant, radio- en televisiestations, en
zelfs zijn eigen gevangenis.
Iets anders dat die drie steden
gemeenschappelijk hebben, zijn hun
eigen obelisken. Obelisken zijn hoge vierzijdige schachten van steen die
aan de top in een piramide model eindigen. De obelisk is fallisch in haar
voorstelling en vertegenwoordigt de mannelijke penis. Het is het
symbool van de Egyptische Zonnegod Ra en het is een oud symbool van
mannelijke energie en participatie in Vrijmetselarij.

St Pietersplein Vaticaan

Vaticaan obelisk:
gelokaliseerd op het St.
Pietersplein. De Vaticaan
obelisk werd verhuisd
van Egypte naar zijn
huidige positie in 1586.
De cirkel aan de voet van
d e
o b e l i s k
vertegenwoordigt de
vrouwelijke vagina en
alzo de man-vrouw
dualiteit. Merk ook de
lijnen op in en om de
cirkel die een 'Union
J ack' vormen zoals
gezien op de Britse vlag.

London obelisk (vroeger Cleoptra's Needle): gelokaliseerd aan de oever
van de Thames. Deze obelisk werd naar London getransporteerd en in
1878 onder het bewind van Koningin Victoria opgetrokken. De obelisk
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stond oorspronkelijk in de Egyptische stad
'On' - of Heliopolis (de Stad van de Zon).
Het land van de Ridders Tempeliers
breidde uit tot dit deel van de Thames waar
de Tempeliers hun eigen dokken hadden.
Elke zijde van de obelisk is verfraaid met
een sfinx, ook een symbool dat teruggaat
tot in de oude wereld.
Washington obelisk (alias Washington
Monument): gestationeerd op 555 voet.
Het 'Washington Monument' is de hoogste
obelisk in de wereld en ook de hoogste
Londen obelisk
staande structuur in Washington DC. De
hoeksteen van het monument, een 12-ton marmeren plaat, werd
geschonken door de Grote Loge van Vrijmetselaars. Net zoals de
Vaticaan obelisk is ook de Washington obelisk omringd door een cirkel
die het vrouwelijke voorstelt. Het zwembad voor de obelisk, waar de
obelisk in weerspiegelt, geeft het oude Masonic-Kabbalistic gezegde
"zo boven, zo beneden" weer.
Hoe zijn deze drie steden uiteindelijk
verbonden? We moeten eerst teruggaan naar de
Ridder Tempeliers en hun eerste 200-jarige
heerschappij van de macht. De Tempeliers
wer d e n e e r s t genoemd: " T he Poor
Fellow-Soldiers of Christ and the Temple of
Solomon" (De Arme Leden-Soldaten van
Christus en de Tempel van Solomon). Dit is een
schaamteloos misleidende titel gezien de
enorme rijkdom en macht van de Tempeliers,
die in heel Europa 9000 landhuizen en de
Washington obelisk
eigendom van alle molens en markten
beheerden. Het waren de Tempeliers die het eerste papiergeld voor
publiek gebruik in Europa uitgaven, tot en met de oprichting van het
Fiat-bankingsysteem dat we vandaag kennen.
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De Tempeliers in Engeland vestigden hun hoofdkwartieren in een
tempel in London - die nog steeds bestaat en de 'Temple Bar' (Tempel
Balie) genoemd wordt. Die is gelokaliseerd in 'The City of London'
tussen Fleet Street en Victoria Embankment (dijk of kade).
Bovengenoemde "Kroon",
om precies te zijn, is de
Ridders Tempelieren kerk,
ook gekend als de Kroon
Tempel. Het is de Kroon
Tempel
die
het
j uridisch-rechterlij ke
systeem van de US, Canada
en vele andere landen
controleert. Alle balies zijn
onmiddellijk gekoppeld aan
de 'Internationale Balie
Vereniging' en de
Gerechtshoven bij de Kroon
Tempel in de City of
London. Je hoort altijd wel
City of London Temple Balie
iemand verwijzen naar de
Gerechtshoven. Ze praten
over een Brits-Masonisch systeem dat niets van doen heeft met de
onafhankelijkheid van landen of de grondwettelijke rechten van zijn
volk. Dit is de reden waarom, wanneer je naar de rechter moet in de US,
je de Amerikaanse vlag ziet met een gouden rand –> het monogram
verwijzend naar de internationale regel. De regeringen van de VS,
Canada en Groot-Brittannië zijn alle dochterondernemingen van De
Kroon, net zoals de Federale Reserve in de VS. De regerende vorst in
Engeland is ook ondergeschikt aan De Kroon. Het wereldwijde
financiële en juridische systeem wordt gecontroleerd vanuit The City of
London door De Kroon. De Vierkante Kilometer in het centrum van
Groter London is de mondiale zetel van de macht, tenminste op het
zichtbare vlak.
De Tempel Balie bestaat uit zogenaamde gerechtshoven. Er zijn vier
gerechtshoven, als volgt: Binnentempel, Midden Tempel, Lincolnhof en
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Grijze hof. Men gelooft dat de Binnentempel zeggenschap heeft over
het juridische systeem van Canada en Groot-Brittannië terwijl de
Midden Tempel het rechtssysteem van de Verenigde Staten controleert.
Nochtans worden alle Hoven gecontroleerd door dezelfde enkelingen
aan de top.
De meeste Amerikanen (en de mensen in het algemeen) geloven dat de
Verenigde Staten onafhankelijk verklaard werden van Groot-Brittannië
terwijl dat gewoon niet het geval is. Ten minste vijf van de
ondertekenaars van de
onafhankelijkheidsver
klaring waren Tempel
Balie advocaten die
allen trouw gezworen
hebben aan de Kroon.
Alexander Hamilton
was een van de
Midden Kroon
agenten gedurende de
vo r m i n g va n d e
Verenigde Staten en
werd op orders van de
Kroon aangewezen
voor de oprichting van het Amerikaanse bankwezen om de Verenigde
Staten te controleren. Een 'Staat' is in feite een juridische entiteit van de
Kroon. Daarom hebben we ook de "Staat" Israël.
Zo gaat het door. Van de leden van het Grondwettelijk Verdrag die de
voltooide Amerikaanse Grondwet ondertekenden, waren zeven MiddenHof Tempeliers die trouw gezworen hebben aan de Kroon. Daarom is
het ook geen toeval dat er vandaag kopijen van zowel de
Onafhankelijkheidsverklaring als wel van de Amerikaanse Grondwet
aan de wand in de bibliotheek van de Midden Tempel in London
hangen.
Om het allemaal in zijn context te plaatsen, het is de Kroon die het
wereldwijde financiële systeem controleert en de regeringen bestuurt
van de landen van het Gemenebest en eveneens vele niet Gemenebest
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'Westerse' landen. De Kroon leidt terug tot het Vaticaan, dat door de
Paus bestuurd wordt; de Paus die het boegbeeld is voor de echte
machten achter het gordijn, waarvan sommige bekend zijn bij het grote
publiek maar vele volledig onbekend zijn.
Vertaling van bovenstaand artikel: Godelieve Vaesen
Bron en afbeeldingen :
http://sovereignsentience.blogspot.com/2008/12/trinity-of-global-empir
e.html
Tip: docufilm met de titel : The Empire of the City
[World Superstate (Part 1 and 2)] AmenStop Production, July 13, 2007
http://www.illuminati-news.com/Articles/70.html
of
http://video.google.com/videoplay?docid=4675077383139148549&ei=
dM
De grote man(nen) van De Kroon zijn de Rothschild(s).
Lebensborn, Übermensch) :
Uit Wikipedia: Ideologische grondlagen van Lebensborn
De Lebensborn Vereniging was een ideologisch gegrondvest project van
Heinrich Himmler, waaraan hij een modelfunctie voor de toekomst van
Duitsland toedichtte. De denkbeelden aangaande bevolkingspolitiek van
de vereniging werden eigenlijk geheel
bepaald door de volgende, ideologische
uitgangspunten:
De redding van de -zogenaamd als enige
voor de heerschappij geschikte -"noordelijke rassen" van de ondergang
die dreigde door negatieve
bevolkingsgroei.
De samenvoeging van alle zogeheten
Germaanse volkeren in een op te
bouwen "rijk", als eerste stap richting de Het SS-symbool bestaat uit 2
oprichting van een imperium op gestileerde S-en en zijn gelijk aan
het symbool voor elektra, In het
nationaal-socialistisch grondslag.
De waarde van een volk wordt midden de Y, de ruggengraat. Het
is een oude runenteken, genaamd
afgemeten aan zijn grootte (aantal Alsis, teken van leven en dood.
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mensen) en de zogeheten "raskwaliteit" van zijn
soldaten en soldatenmoeders
Toename van het geboortecijfer met
gelijktijdige "rassen veredeling" (verbetering
van de "rassenkwaliteit" van het indertijd
zogeheten 'Duitse volk')
De Lebensborn Vereniging hing deze
ideologische stelregels aan en probeerde ze op
het gebied van de verzorging van kinderen door
de moeder in de praktijk te brengen. Centraal
doel van de vereniging was het voorkomen van
abortus en daarmee de verhoging van het
geboortecijfer. Echter niet in de zin van de Kerk, maar ten behoeve van
de "nieuwe moraal" van de actieve, door ras bepaalde, nationaalsocialistisch bevolkingspolitiek. Hieronder vielen ook de sociale
maatregelen die door Lebensborn doorgevoerd werden voor ongehuwde
moeders "van goeden bloede" (moeders "van anderen bloede" en met
name diegene die "erfziekten" hadden konden, als mensonterende
keerzijde van de raciale "elite", onder meer gedwongen gesteriliseerd
worden). De nationaal-socialiste zetten zo de eugenetica in daden om
die in westelijke staten, waaronder de VS en Zweden, soms nog tot in
1974 "wetenschappelijk" besproken werd. (tot zover Wikipedia)
De kinderen van het "lebensborn" project, hadden vaders met grote
bestuurlijke kwaliteiten en waren aanhangers van een fanatieke
ideologie. De kinderen, die hieruit werden geboren, werden daarna allen
vrijwel direct ter adoptie aangeboden. Van velen werden de
geboorteakten stelselmatig vervalst en werden dus andere
geboorteplaats en geboortedatum opgegeven.
De kinderen werden niet alleen in dat land zelf geadopteerd maar
werden ook in het buitenland geadopteerd, meestal bij geëmigreerde
families in dat buitenland.
Onder George "lebensborn" Bush Sr. diende Herr Norman
Schwartzkopf en ze vielen Koeweit binnen. Onder George Bush Jr.
diende Herr Donald Rumsfeld en ze vielen Iraq en Afghanistan binnen.
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Zo pik je ze er wel snel
uit.
Maar er is meer waarvan
wij vaag beginnen te zien
dat ze met lebensborn te
maken
hebben:
oud-premier van Engeland
Tony Blair!
M i chael Gorbatsj of ?
Hoofd CIA Edgar
Hoover!
Koningin Beatrix!
B e r n a r d
w a s De mooiste en beste dames werden geselecteerd om
Lebensborn-dekhengst!
aan lebensborn deel te nemen
De huidige paus
Benedictus de 16e (de paus uit Duitsland met zijn
"Hitler-jugend-verleden)! Balkenende? Is de vader van Balkenende ooit
geadopteerd geweest? Dick Cheney! En hoe bizar de president van Iran.
Iran had vroeger hele goede banden met Duitsland. Ergens in Israël
lopen er ook nog één of twee rond in de politieke wereld. Ze zijn
allemaal naar de top geholpen.
Het was toch die man van dat nichtje van Beatrix die DNA wilde laten
vergelijken om te bewijzen dat Beatrix heel iemand anders is? Dat werd
tot in de kiem gesmoord.
Zit hier iets niet goed en dat het ook zo'n
lebensborn product is. Juliana is in een
prive-kliniek / prive-heel groot huis bevallen in
Canada. Volgens mij lijken de 3 jongere zussen
van Beatrix meer op elkaar dan op Beatrix.
Wat ons vaker is opgevallen is dat het gezicht
van Willem-Alexander ook totaal anders is dan
zijn 3 broers, die wel erg op elkaar lijken (lijken nogal op Bernhard en
Rumsfeld)
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Zit er toevallig ergens uranium in de grond? Dat is de zeer strategische
grondstof voor atoomwapens en kerncentrales.
1948: Uranium wordt ontdekt in het noordelijk deel van het Koreaans
schier-eiland
1949: er komt een communistisch regieme bovenop de uranium-mijnen
1949: Er wordt uranium ontdekt in Tibet
1950: China bezet Tibet en heeft in 1953 haar eerste
atoomwapens
1962: Er wordt uranium ontdekt in Birma
1962: Er komt een militair regiem in Birma
(Myanmar)
Ca. 1975: Er wordt uranium ontdekt in Iran
1978: De sjah valt en er komt een totalitair regiem in
Iran
En zo gaat het ook met de landen India, Pakistan,
Afghanistan, Iraq.
Maar ook Syrië, Kosovo en Slovenie hebben Mismaakt als gevolg
van uranium
uranium-mijnen.
Zelfs de NAVO gebruikt allerlei militaire
operaties als dekmantel om dit zeer
strategische erts te bemachtigen.
De NAVO zelf is een dekmantel van de
Pruisische UPPERCLASS in de USA die
aldaar een formidabele wapenindustrie en
leger hebben opgebouwd. Kijk maar eens
naar de namen Herr Schwartzkopf, Herr
Rumsfeld, Herr Kimmel, Herr Geithner, Wapenopslag verarmd uranium
Herr George "lebensborn" Bush Sr. Aan
het hoofd van de NAVO stond de grijs gehaarde lakei van het
Nederlands-Pruisisch koninkrijk Jaap de Hoop-Scheffer.
Een goede lezer ziet direct dat de VOC-daalder (ooit ingevoerd aan de
Amerikaanse oostkust door de VOC (bondgenootschap tussen het
Pruisisch koninkrijk en de Republiek der Nederlanden)) thans gewoon
de US-$-dollar is. Hiermee is per definitie de Wereldbank en de
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IMF-bank (die hun geld aanhouden in US-$-dollars) gewoon een VOC-daalder-bank.
John. F. Kennedy wilde een nieuw betalingssysteem invoeren in de
USA. Ten tijde van zijn moord op vrijdag 22 november 1963 was Herr
George "lebensborn" Bush Sr. hoofd van de CIA in Dallas.
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van het zaad. Zulk een leven is abnormaal, en op deze wijze heeft onze
Schepper Adam en Eva niet geschapen. Het is ook niet deze wijze
waarop mensen normale kinderen ontvangen. Het schilderij wijst naar
genetische manipulatie, zoals de illuminati-bloedlijnen en lebensborn
dat doen. In Sumerië hadden ze reeds de reageerbuisbaby’s, zie
afbeeldingen.

In het Vaticaan is een schilderij te zien van Michelangelo van de
schepping van Adam. Het is geen gewone conceptie of geboorte. Het is

CIBITRI en het Atomaire Priesterschap
De onheilige drie-eenheid der Illuminati bestaat uit: De CFR (counsil on
foreign relations), en de Bilderberg-organisatie van Prins Bernhard, en
de Trilaterale Commissie van Brezinski.
Zie brochure no.27

www.politik-forum.at/armin-richter1-t9339-50.html
een kunstmatige schepping van een menselijk wezen door middel van
een elektrische
schok. Zo werkt
d a t
m e t
kunstmatige
bevruchting. Het
ei en het sperma
krijgen een
elektrische
schok, wat
resulteert in het
levend maken

Log Tr..Commission
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alsdan hun valse Messias presenteren en hun
nieuwe 3e Tempel van Herodus oprichten.
Hun rijk noemen zij ook wel de ‘Nieuwe
Wereld Orde. Het zal een wereldwijde
politiestaat worden, waarin alle ‘heidenen’ de
Talmud-joden zullen moeten dienen, op
straffe des doods. Er is bij Texe Marrs een
audiotape of CD verkrijgbaar over deze
materie: Pyramid Mysteries of the Atomic
Bomb.
De ‘Little Boy’ atoombom

Piramidevormig gedenbkteken
te Trinity Site voor de eerste
geslaagde atoombom proef.

De nieuwe drie-enige god der Forten
In Daniël 11:37:38 staat het volgende te lezen:
38 En hij zal den god Mauzzim in zijn standplaats eren; namelijk den god, welken
zijn vaders niet gekend hebben, zal hij eren met goud, en met zilver, en met
kostelijk gesteente, en met gewenste dingen.
39 En hij zal de vastigheden der sterkten maken met den vreemden god; dengenen,
die hij kennen zal, zal hij de eer vermenigvuldigen, en hij zal ze doen heersen over
velen, en hij zal het land uitdelen om prijs.

Het zijn de atoombommen en nucleaire krachten,
die door hen worden aanbeden als godheid. De
atoombom vertegenwoordigt alzo hun godheid. Het
is de god van de oerkracht, waarover Daniël
spreekt. Texe Marrs wijst hierbij naar de
zionistische joden en noemt de kwade kabbalisten
psychopaten. Hun godheid is dus een natuurkracht
van de hoogste super energievorm, waarmee zij al
hun vijanden kunnen vernietigen, waarna zij hun
wereldheerschappij kunnen oprichten. Zij zullen Oppenheimer

Het gaat bij deze oerkracht om de Egyptische voor Hirosjima
god Set, die de god is van de onderwereld, en
die door de illuminaten is herontdekt. Set
werd in oud Egypte aanbeden als Atum
(atoom). Set was ook de god van de
piramiden. Vandaar dat de illuminati de
structuur en vorm van de piramide als hún
symbool hebben aangenomen, om daarmee
hun Nieuwe Wereld Orde uit te drukken, zie
de One Dollarnote.
Zij lieten te Trinity Site in de staat New
Mexico op 16 juli 1945 hun eerste atoombom Egyptische god Set
ontploffen. Men bouwde aldaar een
gedenkteken in de vorm van een piramide, waarop de datum 7/16/1945
geschreven staat. Opgeteld is de som van deze datum 33. Het getal 33 is
in de vrijmetselarij bij de Scottisch Rite de hoogste graad. De plaats
Trinity wijst naar de drie-eenheid van de oude mysteriegodsdiensten.
De jood Robert Oppenheimer leidde het research-team in New Mexico.
Toen de eerste atoombom ontplofte en de proef geslaagd was, waarbij
Oppenheimer op een afstand stond te kijken en de enorme
paddestoelwolk zag, zei hij: Ik ben de vernietiger der werelden
geworden. Deze spreuk had hij uit de geschriften van de Hindoes.
Oppenheimer was een communistische spion, die aan Stalin in Rusland
de Amerikaanse atoomgeheimen doorgaf. Niet alleen naar Rusland,
maar ook naar de staat Israël -hoe kan het ook anders- werden de
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atoomgeheimen gesmokkeld. De moderne staat Israël schijnt
momenteel meer dan
400 atoombommen te
hebben. De zionisten
zullen zich er niet van
terughouden al deze
bommen te gebruiken
om al hun vijanden te
vernietigen.
In het
boek ‘The Samson
Option’
staat
geschreven dat de
zionisten
een
w e r e l d w i j d e
‘doomsday’ beogen. Zijzelf zullen deze door hen geschapen
wereldramp overleven op wonderbaarlijke wijze, althans daar gaan de
Edomitische Talmudjoden vanuit. Na deze oordeelsdag willen zij hun
joodse Utopia opbouwen, zoals de mythische phoenix uit haar eigen as
herrijst. Zij vertonen een manisch gedrag ten opzichte van de nucleaire
wetenschap. U kunt in het boek van Michael Collins Pipe ‘The Golem’
er uitgebreid over lezen. Ook het boek van Michael Hoffman ‘Secret
Societies and Psychological Warfare’. De voor hen ‘heilige atoombom’
is voorwerp van hun aanbidding, waarmee zij al hun vijanden de baas
kunnen spelen.
CERN -HAARP en
EISCAT
Nog een technologische
onheilige drie-eenheid is
te zien in het CERNproject te Genève, en in
het HAARP-project in
Alaska en Riga, en in het
EISCAT-project in
Noorwegen. Het gaat
hierbij om de kracht van
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de zon na te bootsen, ‘the Sun of God’, de zoon van God, of te wel het
zogenaamde Higgs Boson-deeltje, wat het ‘God-deeltje wordt genoemd.
Dit deeltje verbindt het ongrijpbare met het grijpbare. Wanneer men dit
deeltje in CERN te pakken kan krijgen, zou dat verklaren waarom
deeltjes materie massa hebben. Vandaar
dat dit deeltje de ‘hoeksteen’ van de 21e
eeuw wordt genoemd door fysici. Deeltjes
hebben massa en er moet iets zijn dat hun
die massa geeft.
De zon is een levensbron voor ons mensen
op aarde. De kracht van de zon is enorm,
en wanneer men deze kracht kan
nabootsen, heeft men de zoon van God in
bezit, (the Sun of God). Op 13 april 2010 vond de grootste zonneuitbarsting plaats sinds vele jaren. Op 13 juni 2010 spleet de zon als het
ware doormidden vanwege de vele coronale gaten en uitbarstingen. Iets
dergelijks zou vlak voor de zondvloed eveneens hebben
plaatsgevonden. Wat staat ons nog te wachten? De bron van leven voor
de aarde en ons mensen is van het hoogste belang.
Op de volgende website is te lezen wat een vooraanstaand astronoom uit
India over de te verwachten zonne-uitbarsting eind 2012 zegt:

http://xandernieuws.punt.nl/?id=603926&r=1&tbl_archief=&
Ook de solar-physicist David Hathaway verwacht een grote zonneuitbarsting tussen 2010 en 2012.
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Goud, Zilver en Drugs
Als onheilige drie-eenheid in handen van de illuminati en verkeerde
personen zijn goud, zilver en drugs te zien als een onheilige drieeenheid. Men kan over goud het boek van David Guyatt lezen wat de rol
van goud is bij de illuminati. De wereldrijken zijn altijd al belust
geweest op goud. Aan het eind van de tweede wereldoorlog zijn grote
voorraden Nazi-goud verscheept naar Zuid
Amerika. Dit goud zou gebruikt zijn door
de illuminati-bankiers om er wereldwijd de
geldmacht op te baseren. Ook de euro is
erop gebaseerd, hoewel er bijna geen
geldstelsel meer is dat écht het goud als
basis heeft. De dollar is niet meer goudgebaseerd. Vandaar dat de dollar
waardeloos wordt en Amerika een nieuwe
geldeenheid wil invoeren, de Amero. Het lijkt onafwendbaar dat er een
nog veel grotere geldcrisis op komst is, waarbij de dollar verdwijnt en
de euro de munteenheid wordt om er de olie en drugs mee te betalen.
Nederland heeft kortgeleden nog weer eens 58 ton van haar
goudvoorraad verkocht. Waarom, en aan wie? De dans rond goud, zilver
en drugs zet zich voort, en de geheime mysterieuze orden en
gezelschappen spelen daarin een hoofdrol. Tot de orde der Seraphim
behoren de meeste regerende en elitaire families wereldwijd. Zij hebben
banden met de occulte mysterieuze
gezelschappen. De aristocratische
familie Wallenberg uit Zweden is
eigenaar van de Stockholm Enskilda
Bank, en zij behoren tot de Seraphimorde. De Seraphim is in de Bijbel de
hoogste klasse van Engelen. Op het
insigne van de orde staan drie kronen
(van de onheilige drie-eenheid), die tot
de kabbala zijn te herleiden. In het
Wallenberg met ordeeken, drie kronen
boek Henoch worden Seraphim echter
en IHS
draken genoemd. In werkelijkheid zijn
de Seraphim een groep van vooraanstaande gevallen engelen! De
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draken komen wij dan ook
veelvuldig tegen bij de Britse
en Nederlandse vorstenhuizen.
Beatrix woonde op
Drakensteyn en haar schip heet
‘De Groene Draeck’. De rol
van Nederland is niet gering
met betrekking tot de vorming
van de onheilige drie-eenheid.
Waar JHWH Zijn volk bijeen
vergadert bouwen de
satanische machten er hun kapel naast. Ons land is het geboorteland
van de coöperaties. Deze hebben één doel, nl. het maken van winst,
grote winst, waarbij de personen die er achter schuilgaan ongrijpbaar
zijn voor de wet. Om grote superwinsten te maken gaan de lieden die
achter de coöperaties zitten dikwijls over lijken. Goed bezien is de
coöperatie een parasiet, een dodelijke teek en bloedzuiger. De staat en
het bedrijfsleven smelten zich in een cv (is cooperatieve vereniging) aan
elkaar. De cv is een zogenaamde rechtspersoon, die in de ogen van onze
overheid een juridische
identiteit is, een zakelijke
entiteit die gezien moet
worden als of het een
natuurlijke persoon is. De
rechtspersoon kan kopen en
verkopen, lenen en
aanklachten indienen. Men
kan gemakkelijk bedenken dat De VOC, drie letters van de onheilige drie-heid
zulk een niet-menselijke
persoon iets is zónder enig geweten, zonder enig gevoel. Het is een
persoon met sensorische deprivatie.
In 1609 werd in Amsterdam de wisselbank opgericht, die in de 17e
eeuw uitgroeide tot een wereldcentrum. Amsterdam was de
wereldhoofdstad van handel. De wisselbank is samengegaan met de
VOC (de Verenigde Oost-Indië Compagnie), waar men obligaties kon
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kopen in de handelsvloten. De VOClobby verzocht aan Hugo de Groot
om een vrijbrief op te stellen, zodat
men op zee vrij kon roven wat men
maar wilde. Hugo stelde zo’n brief
op, die het ‘Mare Liberum’ (de Vrije
Zee) werd genoemd. In 1603
beroofde de VOC een Portugees
Koopvaardijschip, dat een
miljoenenlading aan boord had. Sinds
de brief van Hugo de Groot werden de internationale wateren
wereldwijd gezien als vrijplaats om te roven. Op gelijke wijze heeft de
Nederlandse Belastingdienst zich het ‘recht’ toegeëigend via het
zogenaamd ‘bodemrecht’ om álles te roven wat maar te roven valt bij
haar onderdanen.
De VOC was in feite de eerste multinational te wereld die van alles en
nog wat verhandelde, inclusief mensen en drugs.
De VOC roeide hele eilandenrijken uit om er te
kunnen roven, o.a. de Banda-eilanden van
Indonesië. Het waren de Edomieten in ons land,
die onder het mom van Jakob, andere volkeren in
hun jacht naar winst leegroofden. De Edomieten
slaan veelal door in hun ijver, en we zien dan
ook dat de VOC door corruptie en verlies in de
opiumhandel failliet ging aan het eind van de 18e
eeuw. De VOC sleepte de Amsterdamse
Wisselbank mee naar de afgrond, waarna de
Nederlandse overheid de VOC-erfenis overnam,
inclusief de drugshandel. Het monopolie in deze drugshandel had de
VOC reeds verloren aan Engeland. Tot en met de tweede wereldoorlog
is Nederland de grootste cocaïneproducent geweest ter wereld. De
Nederlandse staat zette de VOC-mentaliteit voort en vermoordde in
Indonesië nog eens 100.000 tot 250.000 mannen, vrouwen en kinderen.
De massamoordenaar generaal van Heutz werd ervoor gehuldigd met
het Grootkruis in de militaire Willemsorde.
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In de 18e eeuw nam Engeland het monopolie op de wereldzeeën over
van de VOC. Het financiële centrum van Amsterdam verhuisde naar
Londen, zoals we dat in deze brochure zagen. Stadhouder-koning
Willem III (king Billy) gaf aan de Bank of England de Royal Charter in
1694, waardoor deze bank de rol van de
Amsterdamse Wisselbank overnam.
Deze privé-bankiers ontvingen het recht
om voor de regeringen het geld te
drukken en het aan de regeringen te
lenen tegen rente. Deze rente moest
betaald worden uit belastingheffingen.
Dus Jan-met-de-pet draaide ervoor op,
en de bankiers leefden er lustig van.
Hiermee gaf Willem III aan de bankiers de volkomen macht van
geldschepping uit niets, waardoor regeringen met hun onderdanen
algeheel in slavernij werden gebracht. Hoe is het in de wereld mogelijk
dat dit systeem reeds een aantal eeuwen overeind is blijven staan en dat
bevolkingen er niets tegen doen! De staat leent bij de privé-bankiers,
waardoor torenhoge staatsschulden ontstonden, die nooit terugbetaald
kunnen worden. Dat is ook niet erg, want de bankiers krijgen er
kosteloos de rente over betaald, en dat is een niet mis te verstaan
bedrag! Waarom deed Willem III deze in onze ogen domme zet? Dat
komt doordat hij zeer grote belangen had in deze banken!
In 1701 richtte hij een corporatie op voor slavenhandel, onder de naam:
‘De vereniging ter verspreiding van het evangelie in overzeese
gebi eden’ . H i j zel f was
aandeelhouder van deze
corporatie. Via religie en
macht heeft Willem III zich
grotelijks verrijkt, waarvan ons
koningshuis nu nog de
vruchten plukt. Onze koningin
is ook grootaandeelhoudster
van de corporaties, en nog
steeds gaan de grote zee-, landen grondstoffen roverijen Het Loo te Apeldoorn paleisje van Willem en
Mary
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gewoon door. Onze koningin en
vooral de Britse, behoren tot de
rijksten der aarde. Het vermogen
van Elizabeth wordt geschat op, zie
onderstaand:
'Queen Elizabeth II, head of
state of the United Kingdom
and of 31 other states and
territories, is the legal owner of
about 6,600 million acres of
land, one sixth of the earth’s non ocean surface. S h e i s t h e o n l y
person on earth who owns whole countries, and who owns countries
that are not her own domestic territory. This land ownership is
separate from her role as head of state and is different from other
monarchies where no such claim is made – Norway, Belgium,
Denmark etc.
The value of her land holding. £17,600,000,000,000 (approx).'

Koningin Elisabeth wil het armenfonds in Engeland aanspreken om de
stookkosten van haar paleizen te betalen. Gierigheid kent geen grenzen.
Shell heeft het monopolie verkregen om alle Iraakse olie te roven,
zonder er het Iraakse volk iets voor te vergoeden! Het
Engels/Nederlandse (joodse) bedrijf Unilever maakt op grote schaal
gebruik van kinderarbeid in India in de katoenindustrie. En zo kunnen
wij nog wel een poos doorgaan. De joodse Philips maakte tijdens de
tweede wereldoorlog de hoogste winsten door voor de Duitse
oorlogsindustrie te produceren. Philips maakte gebruik van
gevangenenarbeid in het kamp Vught. Wij behoren als Nederland tot de
top van vijf grootste wapenexporteurs ter wereld. Nederland (de
Edomieten in ons midden) heeft bijgedragen aan de onheilige drieeenheid. Zoals gezegd hebben de parasieten zich vooral gevestigd in de
poorten van het Westers Israël. Laten wij echter blij zijn dat niet langer
Amsterdam, maar Londen het financiële centrum van de wereld is
geworden. Britse geologen vrezen dat Londen binnenkort zal worden
getroffen door een zeer grote aardbeving. Londen ligt op een breuklijn,
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en het is een 500-600 jaar geleden dat deze stad ook getroffen werd
door een zware aardbeving.
Samenvatting
Ondernemingen stelden zich ooit ten doel om een bijdrage te leveren
aan het welzijn der mensen. Daarin is een omkeer gekomen zoals wij
zagen, en wel tijdens de ‘Gouden Eeuw’ door koning Willem III.
Ondernemingen gingen zich meer en meer richten op winst. Deze
winstjacht nam steeds grotere
destructieve vormen aan, zodat we
o.a. in onze supermarkten méér
ziekmakende dan gezondmakende
producten in de schappen zien
liggen of staan. De ondernemingen
bekommeren zich nauwelijks meer
om het welzijn der consumenten.
De winkels, magazijnen, fabrieken,
markten, etc. zijn nog wel overvol
aan producten en koopwaren. Wij bevinden ons nog steeds -ondanks de
crisis van 2009- in een welvaartsmaatschappij. Evenwel is het geen
welvaartsmaatschappij te noemen, maar een destructie-maatschappij,
waar niemand zich verantwoordelijk acht voor de ander. Het
egocentrische zullen we moeten loslaten willen wij overleven. Wij gaan
allen aan de gevolgen van het egocentrische ten onder. Wij dienen aan
een betere samenleving te werken, waarin wij ons verantwoordelijk zien
voor de schepping, met name voor anderen, in de eerste plaats voor
onze verwanten.
Wat wij zien is dat regeringen ons
misleiden en ons de schuld geven
van hun eigen buitensporige beleid.
Momenteel heeft men de mond vol
over het zogenaamde broeikaseffect
en wij als burgers zouden de schuld
ervan zijn met ons autootje en onze
koelkast.
Nee, het atomaire

23

De onheilige drie-eenheid

No. 505

priesterschap van CIBITRI is de hoofdschuldige.
Het gat in de ozonlaag komt niet van het freongas
dat in onze koelkasten zit, en ook niet van de
uitstoot van onze auto-motoren. Het zijn de meer
dan 200 atoomproeven die genomen zijn door
diverse regeringen die de ozonlaag bijna
vernietigden. De opwarming van de aarde verloopt
via bepaalde cycli, aldus wetenschappers als J.
Hamaker in zijn boek ’The survival of
Civilization’. Na een ijstijd van 90.000 jaren volgt steeds een
gematigde periode van 10.000 jaren, waarna er weer een ijstijd volgt
van 90.000 jaren. Men heeft ontdekt dat er ongeveer 20 jaren verlopen
om van een gematigde periode over te gaan naar een nieuwe ijstijd.
Tegen het einde van die 20 jaren kan het van de ene op de andere dag
plotseling 50 graden Celsius vriezen! Dat heeft men uit Mammoeten
berekend, die plotseling werden ingevoren, terwijl het eten nog in hun
bek zat. Wanneer de ijstijd weer over is duurt herstel slechts drie dagen!
Er zijn ongeveer 20 jaren nodig om van warm naar koud te gaan, maar
omgekeerd zijn er slechts drie
dagen nodig. De zon verbergt
zich tijdens de ijstijd voor
90.000 jaren, indien er geen
tweede zon verschijnt. Is het
vanwege de vrees voor een
nieuwe ijstijd dat men Jupiter
wilde ontsteken via plutonium
als tweede zon? Nu begrijpen
we het ook beter waarom
diverse regeringen onderaardse
steden hebben gebouwd om
zelf te overleven.
Niet slechts de atoomproeven,
maar nog gevaarlijker zijn
HAARP en CERN. Met HAARP kan men de bovenste atmosfeer aan de
kook brengen, om mogelijk de atmosfeer te vernietigen. Men kan de
gehele aarde manipuleren en beschadigen onder andere door middel van
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aardbevingen, weersbeinvloeding, orkanen te scheppen, etc. Zelfs het
zogenaamde ‘Christusraster’ rond de aarde wil men beschadigen, zo
JHWH het niet verhoedt.
Onderaardse atoomproeven zijn volgens de deskundige op dat gebied
dhr Adam Trombly zéér gevaarlijk. Ze zijn zó gevaarlijk dat wij
momenteel nog maar slechts een paar proeven verwijderd zijn van een
totale versplintering van onze planeet! Het atomaire priesterschap
CIBITRI weet dit, en vandaar hun angst dat landen als Iran en Noord
Korea nog meer proeven zullen gaan nemen.
Christelijke Drie-eenheid
Het Christendom kon niet achterblijven met haar één God-verering,
vandaar een drie-in-een God, wat u uitgebreid kunt lezen in brochure
no.42.
De wáre God is echter één, en Hij
beschermt ons tegen alle vormen van
onheiligheid. Of dat nu een onheilige
drie-eenheid is, of dat het onheilige
massavernietigingswapens betreft.
Geen kwaad zal ons genaken, JHWH
zal ons bewaken (Psalm 121 berijmd).
Hij Israëls wachter sluimert niet. Onze
hulp is van JHWH alleen, die hemel
zee en aarde, eerst schiep en sinds Christelijke onheilige voorstelling
bewaarde.
van de goddelijke drie-eenheid
Psalm 136:2 berijmd:
Looft den groten God wiens troon,
Hoger rijst dan die der goôn
want Zijn gunst alom verspreid
zal bestaan in eeuwigheid.
Lees in verband met deze brochure eens Jesaja 10 over de roverij
waartoe men zichzelf het recht verschaft, en de vergelding van JHWH.
Ook Jesaja 24 spreekt over de ontwijding van de aarde, waardoor de
aarde zichzelf gaat wreken.

