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Geld: Het ‘stomme’ geld is het smeervet waar de economie op

glijdt, maakt recht wat krom is.
De rivier des levens
Het leven moet aan bepaalde voorwaarden voldoen wil het in stand
blijven. In de huidige wereld waarin wij leven, nl. in de derde dimensie
van lengte, breedte en hoogte, bestaat de levensstroom (rivier des
levens) uit:
1. Elektra, de levens-energie, wat wordt gemeten in
currents (gangbare maat), nl. in Watt, volt en ampère.
2. Water, voor het ontstaan en de instandhouding van alle
leven, wordt eveneens gemeten in currents, nl. liters of
gallons, en boviswaarden.
3. Geld: Het ‘stomme’ geld is het smeervet (de
levenskracht) waar de economie op glijdt. Geld wordt
gemeten in currency (koersen), nl. van dollars, euro’s,
pounds, goud, etc.
4. Tijd, wat wordt gemeten in current, want tijd is
geld. Tijdmeting geschiedt in uren, minuten en
seconden. Onze levenstijd wordt gemeten in dagen,
maanden en jaren, of zelfs eeuwen.
Wanneer er in één van deze vier zaken verval of ziekte
komt is er behandeling nodig, dat noemt men een ‘kuur’(cure) om te
herstellen. Elektra, water, geld en tijd vormen in onze,
door het Babel-systeem gestuurde maatschappij, een
eenheid. Alle vier de stromen moeten goed kunnen
doorstromen en circuleren, anders worden we ziek en
sterven we. Het één hangt weer van het andere af. Dit 3dimensionale beeld is echter bedrog, een illusie, want we
kunnen onze samenleving echt wel
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zónder geld stellen. De wereld en samenleving
draait momenteel echter geheel op bedrog, want
geld is bedrog. Daardoor ontstaat uitbuiting,
slavernij en hebzucht. Geld en handel wordt
toegeschreven aan de geldgod Mammon, of ook
aan de Griekse God Mercurius (Hermes). Dat is de
God van de koophandel, met in zijn hand de
caduceus-staf. In zijn naam komt de verbinding
met
water
en
gezondmaking voor, want
mer = water, zee of licht,
en cure = heling, kuur. De illuminati laten alle
vier deze zaken samenwerken in onze driedimensionale wereld, om uit de chaos die zij
aan het einde van dit tijdperk laten ontstaan,
hun Nieuwe Wereld Orde te scheppen. Hun
systeem van geld en slavernij is dusdanig ziek
dat er geen genezing meer mogelijk is. Er moet
iets nieuws voor in de plaats komen, een kasloze maatschappij via chips
en nummers. De financiële crisis die men in 2008 liet beginnen, en de
varkensgriep en vaccinaties in 2009, met de klimaat-leugens (Global
Warming), en de energiecrisis, zijn zaken om de chaos te scheppen,
waaruit zij hun Nieuwe Wereld Orde (een fascistische samenleving) te
voorschijn zullen toveren. Zij volgen het voorbeeld van onze Schepper,
om uit de chaos op de eerste scheppingsdag orde voort te brengen.
Het leven wordt elektrisch gestuurd door middel van ionen, dat is de
elektrische energie die stroomt, (dat wordt in
het boek Prediker het ‘zilveren koord’
genoemd) waardoor wij leven en denken,
momenteel nog in een driedimensionale wereld
van illusie.. Alle leven wordt ondersteund door
water, het levenswater. Water moet stromen,
anders gaat het dood, zie brochures 103, 291.
Doordat het leven ‘stroomt’of voortgestuwd
wordt, geeft ons dat de indruk dat er sprake is
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van tijd en ruimte. Dát nu heeft de mensen de gelegenheid gegeven zelf
een systeem te scheppen waardoor men over
anderen zou kunnen heersen, nl.. geld. Wie
het geld mag (kan) drukken, heeft de macht
in handen om over anderen te heersen, hen
afhankelijk te maken. Dat nu is de
Luci f er i aans e kr i n gl o o p i n o nze
driedimensionale wereld. Het geld dat stom
is, maar recht wat krom is!
Alles draait momenteel om geld, wat Tijd = Geld
afgeleid is van goud, wat de illuminati van
ons hebben gestolen (zie brochure 482, 489,
490). Het woord bank komt van B-ANKH, een
Egyptisch symbool van leven, dood en
wederopstanding. (De zon die sterft aan het
kruis). Het dollarteken is een slang, een S ($),
ook wordt het dollarteken wel met de twee
zuilen Jachin en Boaz en een slang of serpent
afgebeeld. De dollar is gedoemd te sterven, en
via een kuur moet er een nieuw geldsysteem
komen. De geldstroom met rente die men uit niets heeft doen ontstaan is
zo groot geworden, dat de schuldenlasten der landen tot aan de
hemelboog raken, en algeheel zullen
instorten. Het systeem blijkt bedrog te zijn.
Om te voorkomen dat de mensheid het
bedrog in krijgt te zien, moet het voordien
vervangen worden.
De varkensgriep-hysterie der illuminati en
regeringsleiders blijkt eveneens ongegrond.
De man die bezet was met vele demonen
kwam in contact met Jezus en de demonen
baden hem of zij in de varkens mochten
varen. Dat werd toegestaan, waarna de kudde
varkens zich van de steilte af in de zee
storten en verdronken. De hoeders betreurden
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hun economische schade. Zie
Mattheus 8 en Lucas 8. In 2009
hebben veel regeringen op
aandringen van de illuminatifarmaceuten massaal voor
miljarden dollars en euro’s
vaccins ingekocht, waarin vele
schadelijke gifstoffen zitten (zie
brochure 521). De geldstroom
eindigde op deze wijze in de
kluizen der illuminati, en vele
ministers van volksgezondheid betreuren hun verlies, nu ze opgescheept
zijn met grote partijen vaccins, die ongebruikt blijven en onverkoopbaar
zijn. Uiteindelijk moet jan-met-de-pet bloeden! De waarschuwing aan
onze ministers is, dat zij
niet onze parels voor
deze soort zwijnen
mogen werpen!

Lucifer - Lichtdrager
Wij mensen zijn als
lichtwezens geschapen
met een lichtkleed, waarvan
wij momenteel onze
aura nog over hebben
gehouden. Wij worden
als lichtwezens in stand
gehouden en gevoed
door twee belangrijke
e n e r gi evel den, nl . .
elektra en magnetisme.
De positieve mannelijke
protonen van het
atoommodel, en
negatieve vrouwelijke
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elektronen met de onzijdige neutronen, gaven inspiratie om een
cijfersysteem samen te stellen. Dat gaf de impuls om een religieus
systeem én een wetenschappelijk systeem op te bouwen aan het begin
der menselijke samenleving. Via cijfers kon men zich rijk rekenen en
anderen exploiteren. Beide systemen zijn gebaseerd op de manipulatie
van de structuren en karakteristieken van de lichtstraal. De
oorspronkelijke eenheid van de Schepper, als zijnde het Grote Licht,
trad naar buiten via dualiteit, splitsing in positief en negatief. Een
magneet heeft een Noordpool en een Zuidpool, negatief en positief.
Elektriciteit ontstaat door de Noordpool langs de Zuidpool te bewegen.
Elektriciteit is genoemd naar elektron, het Griekse woord voor
barnsteen, waar ook het woord elektron van is afgeleid. Statische
elektriciteit kan worden opgewekt door een stuk barnsteen over een
wollen lap te wrijven.
Door iets te bewegen en te laten
stromen ontstaat het begrip ‘tijd’,
zoals in de driedimensionale wereld
waarin wij leven. Een ijzeren
voorwerp kan men magnetiseren door
het met grote kracht in beweging te
brengen. Hierdoor ontstaat een proces
in het metaal via de structuren van het
licht-energie magnetische veld dat Het aardmagnetische veld
zich rond de aarde bevindt. Wij
mensen hebben hetzelfde magnetische veld in ons lichaam. Doordat wij
ijzer in ons bloed hebben, wordt dat magnetisch wanneer dat in
beweging komt, waardoor het ons DNA beïnvloedt. IJzer komt van het
Latijnse iron, dat is afgeleid van ster, een hemellichaam. Niet alleen
ijzer, maar ook nikkel en kobalt kan men magnetiseren. dat zijn
eveneens metalen die van sterren afkomstig zijn. Doordat wij een
elektrisch en magnetisch bestaan hebben, kunnen wij gemanipuleerd
worden. Wij zijn als ‘ontvangststation’ te beïnvloeden door
stoorzenders, zoals de Lucifer-demonen dat plegen te doen.
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Wanneer magneten in een goede volgorde zijn opgesteld werken ze
samen en neutraliseert de één de ander. Wanneer er van buitenaf een
krachtige magneet zich laat gelden, zal dat verstoring te zien geven. Op
gelijke wijze wordt ons universum elektrisch en magnetisch in stand
gehouden en bestuurd. De planeten draaien als grote dynamo’s en
elektromotoren in het rond, elk in een eigen baan op speciale afstanden
van elkaar. Nibiru is een dwaal-planeet die van buiten ons zonnestelsel
eenmaal in de 3600 jaar ons zonnestelsel binnenkomt en daar voor grote
wanorde zorgt. Deze planeet
heeft een tegengestelde
draairichting en zorgt ervoor
dat het hommeles en oorlog
wordt tussen alle planeten.
Zoals in het groot Nibiru
zorgt voor verstoring van het
elektromagnetische veld,
zorgt de Lucy-geest voor
storing in ons lichaamseigen
elektromagnetische veld.
Zie: www.djedforce.net/Nibiru.html
Dat is de driedimensionale wereld waarin wij leven en verblindt zijn,
doordat die wereld een wereld van illusie is, opgeblazen is. De
Lucyferische demonen hebben de gehele aarde, inclusief het
melkwegstelsel, dus de mensheid en het heelal, via hun sterke polariteit
gemanipuleerd en geprogrammeerd naar hun idee, zodat wij en het
heelal op een doodlopend spoor zijn gezet. Wij leven onder hypnose
geblinddoekt voort en menen dat hetgeen wij zien werkelijkheid is. Wij
lopen met open ogen als mensheid de dood tegemoet, tenzij er
ontwaking komt van Boven. De chaos wordt zelfs door de illuminatilucyfergeesten versneld en gestimuleerd, om te proberen uit de chaos
een nieuwe wereld orde te scheppen. De dan nog overgebleven levende
wezens (een half miljard mensen) mogen dan onder de hoede van de
illuminati in hun paradijs leven als zombie’s en robots, via
geïmplanteerde chips. Deze luciferianen zijn de serpenters, de
vereerders van de slang, van de elektra-goden. Het electrasymbool is
een serpent. Zij missen bepaalde genen en geestelijke structuren die o.a.
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het ware Israël en zaad van Adam wél bezitten, zodat zij een ompoling
van het aardmagnetisch veld wél kunnen overleven. De luciferianen
kunnen een poleshift niet op normale wijze overleven. Zij missen de
blizz-stroom ter implosie om te overleven, zie Dan Winter in brochure
495
D e i l l u mi n a t i zi j n
parasieten, die op onze
ruggen willen meeliften, door
ons afhankelijk te maken.
Zij plukken ons kaal en
trekken al ons bezit naar
zich toe via banken,
belastingen
en
multinationals. Hun
denkvorm is demonisch en
corrupt, zelfgericht, met
minachting van al het geschapene. Uit de chaos willen zij proberen tot
perfectie te komen. De perfectie is volmaakt, zoals onze Schepper
volmaakt is, het volmaakte Pi en Phi. Vanwege de reeds eerder ontstane
verstoring van de schepping, waardoor de mooie schepping een chaos
werd, zoals in Genesis 1 staat, was een her-ordening noodzakelijk, de
zes scheppingsdagen. Pi en Phi zijn echter nog niet hersteld, wat niet in
de driedimensionale wereld schijnt te kunnen. Pi is 3,14..... tot in het
oneindige, en Phi is 1.618.... tot in het oneindige.
Door manipulatie van het ooit perfecte Pi en Phi is
tijd en ruimte ontstaan in de 3-D-wereld waarin wij
leven. De volmaakte perfecte dimensie heeft in die
zin geen tijd, maar duur, altoosdurend, en heeft ook
geen ruimte maar volheid. Onze wereld is on-volledig, vol en leeg tegelijk, wat in feite een
onmogelijkheid is, een illusie. Wij leven dan ook in
zintuiglijk bedrog, waardoor wij misleid worden,
onszelf en anderen misleiden. Hierdoor konden
religieuze, politieke en maatschappelijke systemen worden opgebouwd,
die allen op bedrog berusten. Alleen door ontwaking gaan wij als
mensheid het bedrog meer en meer inzien en er afstand van nemen. Pas
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na de ompoling van de
aard-magnetische polen en
het nieuwe komende
tijdperk zal de verlichting
van ons derde oog hersteld
worden en het bedrog
verdwijnen. Het bedrog
van ons cijfersysteem,
waarop geld en rente is
gebaseerd, zal geheel
openbaar worden. Dit
lucyferiaanse 666-systeem
houden wijzelf in stand door erin te geloven en ons vermogen eraan toe
te kennen, het in hun bewaring te geven. Wij houden ook het religieuze
systeem in stand, door te geloven dat wij daardoor in een hemelse
zaligheid toegang zullen verkrijgen.
De engel des lichts is tevens de vorst der duisternis (het on-vol-leeg-zijn
in één personage). Wanneer wij zijn licht volgen en in zijn licht
wandelen .... loopt het duister met ons af! De luciferianen gebruiken
oorlogen en grote slachtingen om de mensheid gepolariseerd te houden
in hún richting, om ons op hun frequentie te laten denken en leven. Via
oorlogen en zogenaamde ‘terroristische’
a a n va l l e n kw e e kt me n a n g s t e n
afhankelijkheid. Er zijn altijd extremisten,
mensen die dit niet in de gaten hebben en in
het verzet treden tegen dit soort misdaden
tegen de menselijkheid. Dat is fout, want
daardoor geeft men de illuminati juist nieuwe
impulsen en energie om hun systeem door te
zetten en uit te bouwen. Onze sterkte ligt
alleen in het niets-doen! Dat lijkt
tegenstrijdig. Toch adviseert de Bijbel ons dit
‘niets-doen’, zie Jesaja 30:7.
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Dat wil niet zeggen dat we helemaal niets kunnen doen. Het betekent
dat wij niet met geweld, maar wel met onze kennis wat kunnen
verrichten, door hun misdaden openbaar te maken. Wij kunnen hen
laten zien dat wij ze kennen en hun bedrog weten. Aan JHWH alleen is
de wraak en vergelding! Wij moeten hen niet helpen in hun destructieve
acties, maar hen hun gang laten gaan, waardoor ze uiteindelijk zichzelf
vernietigen. Ons is beloofd
dat wij door hen niet
vernietigd kunnen worden.
Wij als het aan Godgeheiligde zaad, zullen het
gezegend aardrijk beërven.
De huidige Lucy-systemen
zijn aan het omvallen. Hun
kwaad lost zichzelf op. In
hun eigen vuur zullen zij
verbrand worden. Wij mogen
er geen brandstof opwerpen,
en mogen er ook niet aan
blussen. Wanneer men staal De Pindar en de Olympische Spelen (dissertatie)
of koper verwarmt en langzaam laat afkoelen gaat de sterkte of hardheid
eruit. Wanneer men een magneet over-magnetiseert verliest het zijn
sterkte. De mensheid is aan het ontwaken, en dáár mogen wij aan
meewerken via informatie-verspreiding, zodat de lucy-systemen
openbaar worden. Wij worden erdoor bestolen en in slavernij gehouden,
maar die tijd loopt ten einde. De financiële crisis werkt hier hard aan
mee. De vorst van het Grote Babylon (de Pindar) vreest het ergste! Zie
Jeremia 50:
43 De koning van Babel heeft hunlieder gerucht gehoord, en zijn handen zijn slap
geworden; benauwdheid heeft hem aangegrepen, weedom als van een barende vrouw.

Pindar, wat een naam! Volgens David Icke betekent dat zoveel als
‘penis van de draak’.
Wikipedia zegt er het volgende over: Pindarus
Pindarus (of Pindaros Grieks: Πίνδαρος, Nederlands, verouderd:
Pindaar) (522 v.Chr. – 443 v.Chr.) was een Grieks dichter. Hij was van
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afkomst een aristocraat uit Thebe. Hij begon met dichten op 20-jarige
leeftijd. Als Thebaans aristocraat heeft hij in zijn werk niet zoveel lof
voor de heldendaden van de Grieken in de Perzische Oorlogen en voor
het democratiseringsproces in zijn tijd. Zijn dichtwerk werd in geheel
Griekenland geroemd en, ondanks de zeer moeilijke vorm, tot in de
Byzantijnse tijd als schoollectuur gebruikt. Door zijn faam raakte
Pindaros verbonden aan de Pythische (Delphi) en de Olympische
Spelen, waar hij de "epinikia" voor de overwinnaars dichtte. Dit bracht
hem in nauwe relatie met vele "groten der aarde". Toen Alexander de
Grote in 335 v.Chr. Thebe verwoestte, liet hij alleen Pindaros’ huis met
respect behandelen.
De huidige leider
der illuminati noemt
men ‘Frater 616' of
‘Pindar’.
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Deze man zou ook in Nederland wonen, in
Wassenaar. Volgens David Icke is het de ‘Marquis
de Libeaux’. (Marquis = koning). Deze naam is
echter een pseudoniem, dus een misleiding, daar in
werkelijkheid de Pindar een lid (het hoofd) van de
Rothschild-familie is. Hij zou ook in of nabij
Frankfurt wonen. Deze Pindar is een satanist die op
het hoogste niveau opereert. Hij wordt aanbeden als
de échte vader van het grote leger der illuminati.
Satanisme van het hoogste niveau vindt plaats met
rituelen en de manipulatie van energie (dus met
vuur, rook en ontploffingen, zoals te zien tijdens
9/11 2001 in New York en Washington), waardoor
men de lage vibratie delen van de hersenen
overdraagt en omzet in golfbewegingen van een
derde dimensie, alsof het alles werkelijkheid is.
Zulks heeft een sterkte invloed op het Morphic
Field. Dat is de zee van (infrarode) energie waarin
wij leven. Wanneer men elke
vis in de zee wil manipuleren, Jakob Rothschild
zal men de gehele zee onder
handen dienen te nemen. Indien men alle mensen
op aarde wil manipuleren, zal men de gehele
aarde aan moeten pakken. Dat gaan ze dan ook
Zoon Nathan Rothschild
doen met de hun ter hand staande middelen en
technieken (chemtrails, HAARP, CERN, neutronenbommen, etc.).
Texe Marrs noemt de Rothschilds een dievenbende, welke rondlopen
met moorddadige plannen. Zij werken volgens het plan van de marxist
Joseph Schumpeter, een Harvard econoom, die in 1942 een boek schreef
over Kapitalisme, Socialisme en Democratie. De schrijver pleitte voor
een proces van creatieve destructie om Amerika te transformeren. De
Rothschilds hebben Obama verkoren als hun willig werktuig, om hun
diabolische meesterplan uit te voeren, om het kapitalisme te
ontmantelen en er een politiestaat van de maken. Er moet een totaal
nieuw systeem worden ingevoerd
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De dollar
Het woord dollars is
omgedraaid srallod of solldar,
soldaten, wat afgeleid is van
sol-rays, zonnestralen, zonneionen, zonen van Orion. Soldij
komt echter van salt, zout. Het
De dollar met daarin de letters OTO, 2 ringen
zaad van de vadergod, de Ion- van vuur, de middelste T bestaat uit 3
God zijn neutronen. Het zaad piramiden
van Orion is te zien in de
vulkanische erupties o.a. in de ‘Ring van Vuur’, waar nieuwe eilanden
door ontstaan. De neutronenbom beschadigd nagenoeg alleen levende
wezens, de biosfeer, maar laat de materiele zaken nagenoeg
onaangetast, zodat de rijkdom gespaard blijft voor de illuminati.
Soldaten schieten met kogels (als zaad van de Vadergod-ion). De dollar
staat voor de geldgod, goud.
http://www.weberglobal.net/Historyofmoneycompleter.pdf

http://www.usmarkets.nl/columns/157090-fout.html

casazaza.blogspot.com/
Ion staat voor eye-on, de melkweg
als oog. In oud Egypte was de
oogst afhankelijk van de Nijlvloed,
die kwam wanneer de zon in het
sterrenbeeld Leo stond. Leeuw =
Juda. De leeuw is symbool van de
onoverwinnelijke zon, Sol Invictus.
Tijdens het rijzen van het Nijlwater
komt de leeuw erop af om zijn
dorst ermee te lessen. Orion is de visgod,
die onder water adem kan halen.
Mozes is uit het water van de Nijl
getogen. Hij is de man die Israël uit
Egypte leidde, geleid door een
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Hoge Hand, met de Ark, vuur en wolkkolom. Dat waren manifestaties
van de Godheid.
De elektrische stroom ionen uit het atoom houden de stroom van het
leven in stand, het leven dat uit het water tot stand komt en door middel
van het water in stand wordt
gehouden. Om in het leven en in de
tijd te blijven is het noodzakelijk dat
men van voeding wordt voorzien.
Daartoe is de geldstroom (goud) in
het leven geroepen, wat men later in
waardeloos papier heeft omgezet
waarop men cijfertjes drukt, om zelf
alle goud naar zich toe te kunnen
halen. Hier zien wij dus de
verbinding van het ion (elektra of
zonne-energie), met water
(levensstroom), met de leeftijd (voeding), wat geld
(goud) oplevert. De
illuminati willen de ion
(energie) gebruiken als
Leeuw-lion-koning in de
eindtijd, en het water
(Global
Warming,
tsunami’s, etc.) met de
tijdsdruk om er de mensen
bang mee te maken, mede
met de financiële crisis
(geld-goud) en het reduceren
van de mensheid van 7
miljard naar een half miljard,
om hun Nieuwe Wereld
Orde te vestigen.
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De vlag van de V.S. heeft ook het 9-11 symbool in zich. De vlag telt 9
rijen sterren in verticale lijn, en 11 sterren in
horizontale lijn. Ook de Canadese vlag vertoont een
Maple-leave blad met 11 punten, 9 punten zijn in 3x3
rijen verdeeld. Deze vlag heeft 2 balken aan de
zijkanten, wat wijst naar de pilaren Jakin en Boaz.
Canada - Nieuw Kanaän. Jakin en Boaz zijn de twee
pilaren van de Skekihah (de heerlijkheid Gods), zoals
de twintowers, pilaren die men in rook en vuur deed opgaan, om de
illuminati-agenda tot haar
ultieme doel te leiden.
De nieuwe dollar van de
Noord Amerika Union
heet Amero, en heeft ook
de Merovinger piramide
in zich, waar niet meer op
geschreven staat: Novus
Ordo Seclorum, maar
Novus Ordo Mundi
(Nieuwe Wereld Orde).
Dat houdt zoveel in dat
de Nieuwe Wereld Orde
mondig is, gevestigd is.
Het symbool van de
Novus Ordo Mundi is een
pentagon, met daarin de
letter M, waar de
benedenste twee punten
de pilaren Jakin en Boaz
voorstellen, en bovenin
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de 2 ruiten en de vlieger, de drie-eenheid van de N.A.Union.
Het Huis van Satan is verdeeld
Zie Marcus 3:
22 En de Schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij heeft
Beelzebul, en door den overste der duivelen werpt Hij de duivelen uit.
23 En hen tot Zich geroepen hebbende, zeide Hij tot hen in gelijkenissen: Hoe kan
de satan den satan uitwerpen? 24 En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld
is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. 25 En indien een huis tegen zichzelf verdeeld
is, zo kan dat huis niet bestaan. 26 En indien de satan tegen zichzelven opstaat, en
verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde.
27 Er kan niemand in het huis eens sterken ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij
niet eerst den sterke bindt; en alsdan zal hij zijn huis beroven.

Satans huis is verdeeld, daar zijn bewijzen
voor aanwezig. De illuminati of satanisten
strijden onderling om de wereldmacht en vestiging van hun Nieuwe
Wereld Orde. De Amerikaanse dr. Peter Daniël Beter schreef er in de
jaren 70/80 reeds een boek over: The conspiracy against the dollar.
Beter noemt in zijn boek drie met elkaar strijdende partijen
(groeperingen), nl.:
1. De Rockefeller-groep (Standard Oil en kartels)
2. De Rothschild-groep (Bilderberg en Zionisten, Shell en BP)
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3. De nieuwe Internationale Coalitie, of de
nieuwe christelijke Kremlin-groep. Deze
groep heeft haar machtscentrum in Japan.
Japan heeft directe zeggenschap over Eiscat
in Noorwegen (is een soort HAARP, met
Tesla-technieken). Benjamin Fulford van
deze groep streeft naar meer openheid. In
deze coalitie zitten Rusland, China, India, Putin, leider van de Nieuwe
Japan, en waarschijnlijk ook Iran en ‘christelijke’ Kremlin-groep
Venezuela. Zij streven er naar om de Nieuwe Wereld Orde van de
Rockefellers en Rothschilds te vernietigen. Zij willen ook openbaarheid
geven aan het bestaan van buitenaardsen en UFO’s, iets dat de andere
groepen niet willen.
De Rockefeller-groep met David Rockefeller als leider (mis-leider), die
tevens één van de grote mannen van de
Bilderberggroep is. De Bilderberggroep is
door wijlen prins Bernhard opgericht, ten
behoeve voor het herstel van het Pruisische
rijk. De Rockefellers hebben wereldwijd
kartels, die vanuit hun hoofdkwartier in Amerika worden geleid. Hun
activiteit omvat honderden van de grootste multinationals ter wereld,
grote oliemaatschappijen, grote banken, en
veel militaire complexen. Hun tegoeden zijn zo
groot dat ze altijd buiten het gezicht van
regeringen blijven. Samen met de Rothschilds
hebben zij de Federal Reserve Bank opgericht,
om alzo het gehele Amerikaanse financiële
systeem over te nemen, wat ook gebeurd is.
De oud-presidenten Bush Sr en Bush Jr
behoren tot de Rockefeller-clan, en Clinton en
Obama tot de Rothschild clan. De Rockefeller-groep slaagde erin om in
het jaar 2000 de verkiezingen te winnen en Bush Jr te installeren als
president, door gebruik te maken van manipuleerbare Diebold
stemmachines. Al Gore die meer stemmen had moest afhaken.
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De datum 9/11 2001 was voor de
Rockefellers een geluksdatum, want
Rumsfeld had een dag ervoor bekendgemaakt
dat er 2.3 triljoen dollar zoek was. De dag
erna sprak niemand meer over de vermissing
van deze onnoemelijke grote hoeveelheid
geld. De zogenaamde ‘terroristische
aanslagen’ kwamen als een zegen voor de
Rockefellers uit de lucht vallen. Nu konden ze
weer een aantal jaren vooruit, en Irak
aanvallen en Afghanistan bevrijden. De Rockefellers
verkeren
momenteel
echter in grote nood vanwege de
financiële crisis. Zij zien hun macht in
rook opgaan. Al het goud in Fort
Knox is vervangen door vervalsingen,
door staven die van wolfram zijn,
waaromheen een dun goudlaagje zit.
Fort Knox in de USA
Deze wisseltruc begon reeds vóór de
regering
Clinton. Wolfram is niet duur en heeft wel
hetzelfde soortelijk gewicht als goud. Er
liggen momenteel 640.000 staven verguld
wolfram in Fort Knox. Er zijn op de vrije
markt 1,3 tot 1,5 miljoen van deze staven
verkocht aan diverse landen.
Wie is hiervan de dader? Hebben de
Rockefellers en Rothschilds samen deze
wisseltruc uitgevoerd? Senator Ron Paul heeft
De straten van (nep)-goud in
hierover in de senaat vragen gesteld.
Fort Knox

China komt binnenkort met een nieuw financieel systeem (renminbi =
volksgarantie). China koopt er 10.000 ton goud voor als borgstelling,
om daarmee o.a. de vrije (gratis) energie-technologie te ontwikkelen en
de apparaturen ervoor te fabriceren. Zij zullen echt wel uitkijken dat ze
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geen wolfram in hun maag gesplitst krijgen in plaats van goud. De FED
verkocht dus reeds veel van
dit nepgoud, daar de FED
in wezen bankroet is, maar
nog steeds doormoddert
met papiergeld wat geen
waarde en geen dekking
heeft. De dollar zal
waarschijnlijk in deze
maand vallen, dat is februari 2010. De Chinese renminbi is reeds
internationaal inwisselbaar, en de val van de Rockefeller/Rothschild
dollar is dan ook definitief. Hun zwendel met nepgoud, de financiële
crisis en de bonus-uitkeringen toont ons dat de gehele financiële wereld
enkel op bedrog berust. Het Amerikaanse volk is op alle fronten
bestolen door de FED, en wat er nu in Fort Knox ligt is wolfram en geen
echt goud! De FED bestaat uit 12 privé-bankiers, die al het geld van
Amerika mogen drukken. Niets staat er tegenover. De FED accepteert
niet haar eigen papiergeld, maar alleen puur goud. Zij doen als de
chefkok van een restaurant, die alleen voor de klanten de tafels toericht,
maar er zelf niet van wil eten.
De Rothschilds en hun Bolsjewisme
en Zionisme is één en hetzelfde. De
Nieuwe Kremlin-groep is reeds een
aantal jaren bezig om hen ten val te
brengen. In 1976-1977 werden de
bolsj ewieken uit Moskou
verdreven, waarna zij door de
Rockefellers
werden
binnengehaald. Dit leidde tot de val
van de Rockefeller-clan. In 1978
kwam John. D. Rockefeller om het
leven door middel van een opgezet
auto-ongeluk. In 1979 werd Nelson De Rockefeller-clan (destijds)
Rockefeller vermoord. Sindsdien
leiden de bolsjewieken het Rockefeller kartel. In 1996 werd de 41 jarige
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Amshel Rothschild vermoord in Parijs (dat weet men aan zelfmoord),
een moord die alom werd doodgezwegen en zijn rivalen werd
toegeschreven.
De drie grote rivaliserende groepen komen soms
bij elkaar op de Bilderberg-conferenties, waar de
Scandinavische Wallenberg Bankiersgroep als
tussenpersoon fungeert. De bolsjewieken en
zionisten zijn Khazaren, die het ‘koninkrijk der
joden’ willen oprichten over geheel de aarde. Het
is een wreed en oorlogszuchtig volk, van TurksMongoolse afkomst, die in de 8e eeuw massaal Skull & Bones
tot het jodendom zijn overgegaan onder koning
Bulan. De Rothschilds en Rockefellers hadden het oorspronkelijke doel
samen te werken aan een Nieuwe Wereld Orde, waarbij zijn Rusland en
Amerika als tegenpolen aan de wereld voorstelden, als these en
antithese, om daaruit de synthese voort te laten komen, volgens de
Marxistische doctrine. Deze Khazaren zitten sinds de jaren 1970 in
Amerika in de top van de regering en mega-bedrijven, om Amerika
geheel over te nemen. Zij hebben Amerika verzwakt, bestolen en
uitgehold, o.a. door hun no-win-wars (oorlogen die men niet wilde
winnen). Deze Khazaren zitten ook achter en in het gehele computer- en
internetsysteem, zie:
http://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_
internet.htm
De illuminati zijn verdeeld. De grote Masters kunnen het onderling niet
eens worden. Hun hoogmoed laat dat niet toe. De Bavarian-illuminati
zijn een voornaam deel van hen, afkomstig uit Duitsland van Adam
Weishaupt 1776 en de Rothschild-clan, waarna
in 1832 de Skull & Bones voortkwam van de
Rockefeller-clan. Men heeft allen gemeen dat ze
dezelfde filosofie bezitten om een Nieuwe
(fascistische) Wereld Orde te vestigen, een
wereld politiestaat. Hun wachtwoord is: ‘Wie is
de slechte, en wie is de wijze mens: de bedelaar
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of de koning? Echter, rijk of arm, alle mensen zijn in de dood gelijk’.
Dit houdt in dat het hun niets uitmaakt hoe men
op aarde leeft en wat men doet, of men zichzelf nu
verrijkt en anderen vermoord, want met de dood
in toch alles afgelopen en voorgoed uit. Vandaar
het symbool van Skull & Bones, een doodskop is.
De Nazi’s droegen hetzelfde embleem!
Tijdens de 2e wereldoorlog waren er in totaal
59.500.000 soldaten op de been, waarvan er
18.200.000 zijn gesneuveld. In totaal zijn er
ongeveer 55 miljoen mensen omgekomen tijdens
de 2e wereldoorlog.
De tot op het bot verdeelde wereld willen de
illuminati gaan verenigen in hun Nieuwe Wereld
Orde, met één wereld-economie, één wereld-regering en één wereldgodsdienst. Het waren immers veelal de godsdienstige verschillen die
tot ruzie en oorlog leidden. De wereldbevolking zal drastisch uitgedund
dienen te worden, om door hen controleerbaar te blijven. Welke natie
niet tot hun NWO zal willen toetreden, kan de atoombom thuisbezorgd
krijgen.
Texe Marrs noemt de Rothschilds een
‘dievenbende’ die rondlopen met moorddadige
plannen. In Amerika zijn alleen al 55 miljoen
kinderen door abortus gedood. De Rothschilds
werken volgens het schema van de marxist Joseph
Schumpeter, een Harvard econoom, die in 1942 een
boek schreef over het Kapitalisme, Socialisme en de
Democratie. Hij plette voor een creatieve destructie
van Amerika. De Rothschilds hebben momenteel
weer de leiding via hun spreekbuis Obama, die als
hun werktuig verkoren is om hun diabolische
meesterplan uit te voeren, om het kapitalisme te ontmantelen en een
politiestaat in te voeren. In die NWO zal het joodse ras verheven
worden en de individuele rechten van anderen zullen vervallen.
Christelijke waarden zullen verdwijnen, en satanisme komt ervoor in de

21

De Nieuwe Wereld Orde en Geld-zwendel No. 532

plaats. Eerst laat men de ‘hel’ op aarde verschijnen, waarna zij pas hun
‘hemel’ openen voor de overgebleven mensen die gehoorzaam hun
orders zullen opvolgen. De joodse rabbijnen zijn de gidsen voor de
Rothschilds. Het zal hen slechts korte tijd gelukken, daarna komen zij
ten val. Het grote Babel wat zij hebben opgebouwd zal vallen, door wie
daartoe verkoren is. En dan komen we bij de derde partij, de christelijke
Nieuwe Kremlin-illuminati. Dat Babel zal vallen lezen wij in alle
profeten, zie Jesaja 21:9, Jeremia 50-53.
Wij hebben dus gezien dat de Rothschilds gigantisch rijk zijn aan aardse
bezittingen. Geld is hun macht, en daarmee hebben zij de gehele wereld
als hun machtsgebied ingenomen, inclusief religies. Het christendom, de
Mormonen, de Jehova-getuigen, het Leger des Heils, etc. is in hun
macht. In 1823 hebben de Rothschilds de Rooms Katholieke financiën
overgenomen. Wie geld van hen leent, maakt zich tot hun slaaf. Hun
streven is om één wereldoverheid in hun Nieuwe Wereld Orde te
scheppen. In juni 1991 zei David Rockefeller tijdens een bijeenkomst
van de Trilaterale Commissie de volgende
veelzeggende woorden:
"Wij zijn dank verschuldigd aan The Washington
Post, The New York Times, Time magazine en
andere grootse publicaties, waarvan de
directeuren onze vergaderingen hebben
bijgewoond en hun belofte van discretie bijna 40
jaar hebben eerbiedigd. Het zou voor ons
onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de
wereld te ontwikkelen, wanneer wij gedurende David Rockefeller
die jaren onderworpen waren geweest aan het
daglicht van de publiciteit. Maar het werk is nu nog meer verfijnd en
voorbereid om richting één wereldoverheid te kunnen marcheren. De
supernationale soevereiniteit van de intellectuele elite en
wereldbankiers is zeker verkieselijk voor nationale beslissingen,
uitgevoerd in de verstreken eeuwen".
Verder zei hij: "Wij zitten op de rand van een globale verandering. Al
wat we nodig hebben is de juiste belangrijke crisis, en de Naties zullen
de Nieuwe Wereld Orde accepteren".
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De Nieuwe christelijke Kremlin-groep
Volgens David Wilcock is deze groep de ‘hoop der wereld’. Zij zijn
heel ver op technologisch terrein en zijn de VS voorbijgegaan. Zij
hebben speciale wapens, die men
‘Cosmospheres’ noemt.
Deze
wapens zijn reeds ingezet om de
plannen van de Rothschilds en
Rockefellers te dwarsbomen, om
zelf een nieuwe basis voor de
mensheid te bouwen. Dr. Beter
noemt het de ‘Slag van de
Harvest Moon’.
De Rockefellers begingen de
grote fout door de uitgewezen
Bolsjewieken in hun gelederen op
te nemen. De Bolsjewieken holden de Rockefeller groep van binnenuit
uit. De Nieuwe Kremlingroep waarschuwden de Bolsjewieken om niet
geheel Amerika over te nemen, want daaruit zou een nucleaire oorlog
voortkomen. Obama nam zowel van de Rockefellers als Rothschild op
in zijn regering, die elkaar bestrijden. Zij werken samen, om elkaar de
loef af te kunnen steken. De Bolsjewieken willen een nucleaire oorlog
in de VS ontketenen, om daarmee hun tegenstanders te elimineren. De
Bolsjewieken en zionisten zijn wel vrienden, maar de zionisten in Israël
begrijpen veelal niet de politiek van de regeringsleiders. De vroegere
terroristen van de zionisten bepalen nu het beleid, zodat het land Israël
helemaal geen vredig toevluchtsoord is voor verdrukte joden. De
huidige leiders van de staat Israël hebben de Rockefellers tot in het
extreme gechanteerd, ook in de VS, waar zij bijna geen
vertegenwoordigers meer in de regering hebben.
De Nieuwe Kremlingroep willen alle illuminati van de Rockefellers en
Rothschilds omverwerpen, de FED ontmantelen en de UFOgeheimhouding doorbreken. Volgens David Wilcock werkte John F.
Kennedy samen met Chroetsjov en stuurde hij hem ale geheime
verslagen door. Daar kwam de CIA achter en kon het schijnbare
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‘verraad’ van hun president niet plaatsen, doordat zij de VS en de USSR
nog als tegenstellingen zagen. Vandaar dat men Kennedy vermoordde.
Zal JHWH de Nieuwe Kremlingroep gebruiken om de machthebbers
van het moderne Grote Babel te vernietigen? Wanneer we in Jesaja,
Jeremia en andere profeten de ondergang van Babel lezen, doet ons het
wel aannemelijk voorkomen dat JHWH ándere machtsblokken gaat
gebruiken ter vernietiging van Zijn tegenstanders. Zelf heeft JHWH
echter ook wel wat achter de hand om Babel, Gog en Magog te
vernietigen, lees maar Jesaja 31 en 34.
Dr. James Hansen van de NASA heeft
een boek aanbevolen van Keith Farnisch
‘Time’s Up’, waarin deze pleit voor het
platwalsen van de grote steden, het
algeheel afbreken van de industrie en de
reducering van de wereldbevolking, dit
om de opwarming van de aarde tegen te
gaan. De planeet moet weer een gewone
groene planeet worden.
De geïndustrialiseerde wereld moet
volgens Farnisch verdwijnen, om weer
tot een agrarische cultuur te kunnen
komen, zoals die 500 jaar terug er was.
Het menselijk gedrag zou er de oorzaak
van zijn dat de aarde opgewarmd wordt.
De aarde zou overbevolkt zijn. Dat de aarde opgewarmd zou worden is
echter wel in strijd met het weer dat wij in Europa en in Amerika anno
2010 ondervinden. Strenge winters en bergen sneeuw. Om hun doel te
bereiken en een einde te maken aan onze huidige technologische
samenleving, moet dus een crisis als breekijzer worden geschapen. Het
stille en voor ons onzichtbare wapen is HAARP, waarmee men het weer
kan beïnvloeden, aardbevingen en tsunami’s kan opwekken. De
wereldbevolking heeft hier nagenoeg geen notie van en meent dat het
natuurgrillen zijn. Via mis-informatie houdt men het volk voor dat de
leefstijl der mensen niet goed is. Inderdaad mankeert daar veel aan,
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maar daarmee is niet de opwarming van de aarde een feit. De vervuiler
moet betalen, en een groot deel der mensheid zal de zogenaamde
‘opwarming’ (Global Warming) met de prijs van hun leven moeten
betalen, aldus de illuminati.
Herstel
JHWH heeft het uiterste gedaan en heeft groot geduld gehad met Babel
en haar leidslieden. Zij hebben de tijd
ruimschoots gehad om hun systemen te
wijzigen naar de wil van JHWH. Zij
hebben de wetten en het verbond
geschonden. Het zijn overtreders, een
zaad dat altijd dwars ligt en tegen JHWH
en Zijn orde ingaat. JHWH heeft één
volk dat zich wél laat gezeggen, laat
genezen na tuchtiging. De plagen of
gerichten zijn hun ter correctie gegeven.
Dat herstel is duidelijk omschreven in de
boodschap der profeten. Lees eens
Ezechiël 36, en andere profeten erop na.
Gekuurd, maar niet genezen, zie
Er blijft voor Babel geen andere
Jeremia 51: 8 Schielijk is Babel
mogelijkheid over, wanneer zij zich niet
gevallen en verbroken; huilt over
conformeert aan de Wet van JHWH, dan
haar, neemt balsem tot haar pijn,
misschien zal zij genezen worden. volledige ondergang. JHWH heeft Zijn
9 Wij hebben Babel gemeesterd,
volk Israël geformeerd opdat het naar
maar zij is niet genezen; verlaat
haar dan, en laat ons een iegelijk in Zijn Wet zal leven, vanuit een besneden
en vrijwillig hart.
zijn land trekken; want haar
oordeel reikt tot aan den hemel, en Die gunst heeft Hij Zijn volk bewezen,
is verheven tot aan de bovenste
opdat het altoos Hem zou vrezen. Zijn
wolken.
Wet betrachten en voortaan, volstandig
op Zijn wegen gaan. Men roemt dan
d’Oppermajesteit, om zoveel gunst in eeuwigheid. (Psalm 105:24
berijmd)

