
RAHASIA MATA UANG DOLAR AMERIKA 

Pada postingan kali  ini  saya akan sedikit  menjelaskan tentang konspirasi  (atau lebih  tepatnya 
pesan  terselubung)  yang  terdapat  pada  mata  uang  Amerika  Serikat.  Data  ini  dibuat  dengan 
sebenar-benarnya dan dengan fakta kenyataan yang terjadi di dunia ini.

Sekarang kita kembali ke tragedi 911 (September 11) dimana gedung kembar WTC di New York 
runtuh  ditabrak  oleh  dua  buah  pesawat,  dan  markas  pertahanan  keamanan  militer  Amerika, 
Pentagon  juga  rusak  ditabrak  pesawat.  Tapi  benarkah  begitu?  Begitu  mudahnya  bangunan-
bangunan kokoh berkonstruksi baja itu dapat tumbang? Memang ada perhitungan teori fisika yang 
membuat hal itu mustahil terjadi. Tapi saya tidak akan menjelaskan hal itu saat ini. Sekarang kita 
bahas saja hal yang lebih tidak masuk akal daripada itu.

Amerika Serikat berdiri kurang lebih 450 tahun yang lalu. Dimana saat itu ditetapkannya pula mata 
uang Amerika Serikat yang berwarna hijau itu. Dan sejak 450 tahun yang lalu pula mata uang 
Amerika tidak pernah direvisi.

Sekarang  coba  kita  telaah  mata  uang  yang  sejak  450  tahun  yang  lalu  itu  belum  berubah 
bentuknya.

Dimulai dari uang 20 Dolar.

Ini uang 20 Dolar Amerika.

Sekarang kita coba lipat. (Ingat bahwa mata uang ini belum pernah dirubah sejak 450 tahun yang 
lalu)

 

(Kalau ada yang membawa uang 20 Dolar Amerika, boleh dicoba.)

Sekarang kita coba lipat lagi. (Sekali lagi saya ingatkan bahwa mata uang ini belum pernah 



dirubah sejak 450 tahun yang lalu.)

Sekarang kita lipat lagi seperti ini. (Kita bukan sedang belajar membuat origami ya!) 

Kalau sudah…sekarang lipat lagi seperti dibawah ini, dan lihat hasilnya..maksudnya lihat gambar 
yang dilingkari ini.

 

Nah loh! Apakah itu???

Itu adalah gambar Pentagon setelah ditabrak pesawat. Lihat gambar gedung yang berasap itu! 

Kalau masih belum percaya, akan saya perjelas lagi.



Nah! Sama kan?? 

Untuk kali ini terbukti bahwa uang 20 Dolar Amerika menyimpan rahasia tentang konspirasi 
penghancuran Pentagon. (oleh siapa? Mata uang ini kan punya Amerika sendiri??) 

(Sekali lagi saya ingatkan bahwa mata uang ini belum pernah dirubah sejak 450 tahun yang lalu)

Cukup untuk pesan terselubung Pentagonnya. Sekarang kita ke New York dengan 20 Dolar yang 
setengah kusut ini, untuk melihat ada apa di sana.

Masih di 20 Dolar Amerika yang belum pernah dirubah sejak 450 tahun yang lalu.

Sekarang kita pakai sisi lain dari uang 20 Dolar ini.

Langsung saja lipat seperti gambar di bawah ya! (Ikuti instruksi!)



Langsung saja kita lihat hasil karya lipatan kita… 

Nah loh! Kok begini??? 



 

Sepertinya saya kenal gedung itu! 

Ya, benar sekali…itu adalah gedung kembar WTC New York yang sekarang tinggal kenangan itu. 

Masih belum percaya?? Lihat ini!

(Ingat bahwa mata uang ini belum pernah dirubah sejak 450 tahun yang lalu)

Bagian sebelah kiri ditabrak oleh Flight 175 dari United Airlines yang meluncur dari sebelah kanan 
gedung. Sementara bagian sebelah kanan ditabrak oleh Flight 11 yang dimiliki American Airlines 



yang meluncur dari sebelah kiri. Lihat tulisan di kanan dan di kiri uang, yang lengkapnya adalah 
The United State of America. (Lho? Memangnya 450 tahun yang lalu kedua perusahaan 

penerbangan itu sudah ada? Jawabannya, tentu saja belum. Bahkan ke 2 gedung itu -pentagon 
dan WTC- bahkan belum dibangun.)

Sekarang kita bahas bagian yang paling aneh dari 20 Dolar kita ini.

Lihat baik-baik gambar ini!

Nah loh!  Sudahkan 450 tahun yang lalu OSAMA BIN LADEN lahir?? 

(Jangankan OSAMA, Buyutnya Kakek Buyutnya saja belum lahir.)

Untuk rahasia dibalik 20 Dolar ini, bisa ditemukannya dari kode :

911 (September 11) >> 9 + 11 = 20 

Jadinya 20 Dolar! 

Cukup untuk 20 Dolar, karena sudah kusut kita lipat-lipat sekarang kita tukarkan uangnya dengan 
sebuah 5 Dolar dan sebuah 10 Dolar. Lihat ini!

Dalam 5 Dolar Amerika yang belum pernah dirubah sejak 450 tahun yang lalu juga terdapat 
rahasia penghancuran WTC New York.

Sekarang kita lihat uang 10 Dolar kita!



 

Gedung pertama WTC yang sudah berasap.

Belum puas?? Lagi?? 

Sekarang kita pinjam uang 50 Dolar dari tetangga saya.  

 

Ini WTC saat bangunannya runtuh.

Mau lagi?? Kita pinjam lagi 100 Dolar sama tetangga saya yang tadi.

Lho?? Apa ini?? 

Ini asap gambar asap dari WTC yang telah runtuh.

Detail sekali mereka membuat pesan terselubung ini!

Sampai-sampai gambar asapnya saja tidak lupa dibuat.



Sudah cukup melipat-lipatnya, kalau terlalu kusut nilai dolar yang kita punya jatuh.

Tahukah kamu siapa yang membuat pesan terselubung ini???

Jawabannya ada di uang 1 Dolar! (Lagi-lagi uang!)

Lihat ini!!

Coba lihat 2 lambang yang ada di dalam 2 lingkaran itu!!



 

Nah loh!!! Ini lambang ILLUMINATI, yaitu organisasi super rahasia milik YAHUDI. 

Lihat lambang MATA HORUS dan TULISAN "NOVUS ORDO SECLOHUM" yang artinya "NEW 
WORLD ORDER" atau "TATA DUNIA BARU"

Nah loh!! Mau di jadikan apa kita sama orang-orang ZIONIS Yahudi itu?? 

Terus lihat yang ini!! Lambang bintang-bintang yang ada di atas kepala burung itu!

Bintang-bintang itu membentuk suatu lambang, yaitu lambang "DAVID STAR" lambang 
kebanggaan YAHUDI. 

Oh iya, untuk diketahui nomor pesawat Flight 11 yang menabrak WTC adalah :

Q33NY
Coba di copy paste nomor ini ke OFFICE WORD dan diblok lalu ubah font-nya ke wingdings. 



Nanti hasilnya seperti ini…

Q33NY
Artinya PESAWAT >> MENABRAK 2 GEDUNG >> KORBAN BERJATUHAN >>> DAN PELAKUNYA ADALAH Y 

(Kalian pasti tidak asing dengan lambang ini) 
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