ONTNEEM DE RIJKE ELITE DE MACHT OVER ONS !
DOCUMENT MET INFORMATIE TER BEVORDERING VAN EEN PRETTIGERE SAMENLEVING

KORTE SAMENVATTING
Dit document laat heel duidelijk zien dat onze maatschappij voor een belangrijk deel wordt beïnvloed
door een groep extreem rijke bankiers en industriëlen. Dit gaat veel verder dan we in de krant lezen.
Deze mensen hebben alleen eigenbelang voor ogen. Het gewone volk is – en vooral wordt – de dupe. Dit
document laat talloze voorbeelden zien hoe onze gezondheid en financiële positie wordt ondermijnd. Via
angst (bijv. voor moslimlanden, voor de val van de euro, voor klimaatopwarming), worden wij subtiel een
richting opgeduwd. Onze vrijheden worden langzaam ingeperkt, hoewel we dit niet of nauwelijks merken.
Heel langzaam vallen we als bevolking zachtjes in slaap en volgen we de wil van onze ongekozen leiders.
Het is niet de vraag of deze invloeden werkelijk in onze maatschappij bestaan. Het is de vraag in welke
mate. Maar zeker is dat ze nadelig voor ons zijn. Onze leiders (of eigenlijk dictators), waarvan we de
meesten niet kennen, hebben helaas niet het beste met ons voor. Dat moet veranderen! En met z’n allen
kunnen we dat ook wel. En de wil is er ook wel. Waar het aan ontbreekt is informatie. Je hebt waarschijnlijk
geen weet van wat er achter de schermen speelt en je kunt er daarom ook niet op de juiste manier actie
tegen voeren. Neem nu de informatie tot je en schrik wakker. We leven niet helemaal in de wereld zoals die
ons wordt voorgehouden.
Dit document probeert de samenleving (jij, jij en jij) bewust te maken van wat er speelt. Het is hoog nodig.
Dit document is niet alleen naar jou gestuurd, maar naar duizenden andere burgers, journalisten, politici,
etc. Verspreid het verder! Daarnaast probeert dit document aan te geven wat je kunt doen om de macht
van de echte machthebbers te minimaliseren. We moeten de samenleving in eigen hand nemen om te
voorkomen dat we in een sterk gecontroleerde technocratische wereld moeten gaan leven. Dat willen we
en dat kunnen we.
Je zou ook kunnen zeggen dat document een compacte informatiebron is, net zoals bijvoorbeeld het
boek “Een kleine geschiedenis van bijna alles” van Bill Bryson dat ook is. Het is heel leerzaam. Het leert
je allemaal dingen die je vermoedelijk nog niet wist. Dit document heeft een extra element: je kunt er zelf
beter van worden.
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1.

INLEIDING

De kans is groot dat je in een droomwereld leeft en dat grote stukken waarheid buiten je gezichtsveld
worden gehouden. Dit document probeert je gezichtsveld te verbreden en dus waarheid te laten zien die
je waarschijnlijk niet kent. Het zou in elk geval het begin kunnen zijn van je eigen onderzoek. Check de
informatie dus op internet en in boeken!
Het lijkt misschien nauwelijks mogelijk, maar geboren als baby was je uitermate geschikt om een leven te
leiden in de natuur, zonder elektriciteit, zonder een huis en zelfs zonder stromend water. Echter, je ouders
(en hun ouders) realiseerden zich dat waarschijnlijk niet of wilden zich conformeren aan de samenleving en
zo kwam je in een maatschappij vol met dingen, apparaten, gebouwen, etc. Eerst vroeg je het je misschien
wel af, maar alles went. Je wordt gevormd naar je omgeving en zo leer je veel. En je bent verplicht om
veel te leren (op school). En je leert zo helaas ook allerlei dingen af (zoals de natuur voelen en je intuïtie
gebruiken).
Er worden kaders gezet. Je gedraagt je naar de maatschappelijke normen en naar het systeem dat de
maatschappij vormt. Het (wereld)systeem lijkt de enige waarheid en eraan twijfelen gebeurt bijna niet meer.
Het systeem is de school, het werk, de bank, het ziekenhuis, de krant en T.V., democratie, wetenschap,
etc. Dat deze zaken bestaan lijkt een totale vanzelfsprekendheid. Maar dat is ze niet! Het zijn creaties van
mensen in de loop van de afgelopen eeuwen. En daarom mag eraan getwijfeld worden. Is het goed dat
ze er zijn en is de manier waarop ze werken wel goed? Waar komen ze vandaan en zou het ook anders
kunnen? Dit zijn vragen die gesteld moeten worden. Gaandeweg in dit document zul je zien dat die vragen
beantwoord moeten worden! Ook in je eigen belang.
“When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle, oh, it was beautiful, magical.
And all the birds in the trees, well they’d be singing so happily, joyfully, playfully watching me.
But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical.
And they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical.
Now watch what you say or they’ll be calling you a radical, liberal, fanatical, criminal.”
– Roger Hodgson

2.

VOORUITGANG?

Een groot deel van de bevolking denkt dat het steeds beter gaat met de mensen, met al die uitvindingen,
technologie en geneeskunde. Nee nee nee, dit zijn juist factoren waarom het in werkelijkheid niet
beter gaat met ons, al zullen we dit niet gauw toegeven. Het is alsof we eraan verslaafd zijn. Een paar
voorbeelden:
•

De gemiddelde leeftijd tot wanneer we zonder chronische ziekte leven daalt.

•

De gemiddelde tiener is minder fit, minder gezond en minder gelukkig dan 40 jaar geleden.

•

De biodiversiteit holt achteruit. De natuur komt meer en meer in het gedrang.

•

Allergieën, autisme, diabetes (1 en 2), ziekte van Crohn, coeliakie, en vele vele andere ziekten
komen steeds vaker voor (ook als je corrigeert voor de vergrijzing).

•

Het aantal moordpartijen op scholen e.d. neemt schrikbarend toe (met name in de V.S.).

•

De welvaart is in China de laatste 20 jaar enorm gestegen, maar toch zijn de mensen er
minder gelukkig geworden (http://www.nu.nl/wetenschap/2811789/economische-groei-maakt-chinees-nietgelukkiger.html)

•

De totale hoeveelheid geld dat de zorg kost, is in tien jaar tijd met 71 procent gestegen.
(Maar liefst 15% van het bbp wordt besteed aan zorg!)

•

Onderzoekers verwachten dat wereldwijd het aantal mensen met kanker tot 2030 met 75%
zal toenemen (http://www.nu.nl/buitenland/2824325/kanker-neemt-wereldwijd-fors-toe.html).

Weet je wie er in deze wereld echt gelukkig zijn? Bijvoorbeeld traditionele bewoners van afgelegen
eilanden van 50 jaar geleden. Zonder elektriciteit, gebouwen, stromend water. Geen mobieltje, auto of TV
kon die mensen ook maar iets gelukkiger maken. Dat lijkt maar zo. Maar laat ons direct relativeren: we
gaan je echt niet aanpraten om in de natuur te gaan leven en alle technologie en spullen achter te laten.
Het gaat om de kennis die we je geven en hoe dit in te passen in je leven. Het gaat om bewustwording.
Technologie betekent niet perse vooruitgang. Een piano en boekdrukkunst zijn mooie uitvindingen, maar

geldt dat ook voor bijvoorbeeld kernenergie, mobieltjes en medicijnen? Dat is nog maar de vraag. Het kan
heel goed zijn dat alternatieven beter zijn, maar dat ze door marktwerking (spontaan danwel gestuurd) op
een zijspoor worden gezet. Een beter alternatief voor kernenergie is wind- en zonne-energie. Een beter
alternatief voor mobieltjes is elkaar bezoeken en bellen via de vaste lijn als dat nodig is. En medicijnen zijn,
zoals we straks zullen zien, simpelweg giffen met een gewenste bijwerking. De natuur biedt veel betere
alternatieven en bovendien kan met de juiste preventie minstens 90% van de ziekten voorkomen worden.
Ook het noemen en voorlichten van de juiste preventie staat helaas aan de zijlijn (door oorzaken die
verderop genoemd worden).
De maatschappij wordt drukker en asocialer, ons leven gestresster. En we wijzen vaak naar een dader
en naar individuen. Maar wanneer realiseren we ons eindelijk dat het in het systeem zit? Het systeem dat
verslechtering automatisch in zich heeft. Het is het systeem en de belangrijkste stuurlui daarachter die
aangepakt moeten worden.
3.

ERNSTIG EN URGENT

Om maar direct de ernst van de situatie duidelijk te maken, beginnen we met het bespreken van het
illuminati kaartspel (http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/p/illuminati-kaartspel.html). Dit “spel” maakt goed duidelijk
dat we hier met reële ernstige gevaren te maken hebben die in principe iedereen raken in de loop van de
tijd. Daar is wel wat aan te doen, maar het begint met het tot je nemen van de informatie in dit document en
het verspreiden ervan.
Het illuminati kaartspel is in 1995 uitgekomen en als je er naar vraagt bij een spellenwinkel, dan staat het
daar wel in het bestand, maar is het niet meer leverbaar. Op internet kun je alle kaarten wel vinden (http://

media.adamdodson.org/index.php/illuminati-Card-Game, http://mysteryworlds.wordpress.com/2012/06/17/illuminaticard-game-1995-exposed/). Aan de hand van dit kaartspel wordt een beeld geschetst van de bezigheden van

de in 1776 opgerichte orde der illuminati, waarvan bijvoorbeeld de familie Bush en onze koningin lid zijn.
Het spel kan gewoon gespeeld worden, maar wat opvalt is dat het diverse kaarten bevat die suggereren
dat het spel de toekomst heeft voorspeld. Zo zijn er kaarten die exact lijken op de aanslag op het WTC en
het Pentagon (9/11). Ook zijn er kaarten die de rol van Al Gore in het klimaatvraagstuk en de olieramp in
de golf van Mexico voorspellen. Kijk hieronder maar eens goed naar de kaarten. Uit 1995! En een goede
verklaring is er wel degelijk zoals we verderop zullen zien.

‘You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so
inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.’
– Morpheus in The Matrix.

Wat je uiteindelijk zult moeten concluderen (na ook het bestuderen van veel documenten, boeken,
websites, documentaires, etc.) is dat het geen kwestie van voorspellen is, maar een kwestie van het
enigszins blootgeven van wrede plannen. Deze rampen en gebeurtenissen zijn met voorbedachte rade
opgezet! Je eerste reactie is afstotend “Dit kan niet waar zijn! Hier zijn ze niet toe in staat.”. Je tweede
reactie is misschien: “Ach ja, er zijn nu eenmaal slechte mensen aan de macht, maar daar heb ik geen last
van”. Dit document hoopt duidelijk te maken dat dit echt is en dat je er beslist last van zult krijgen. Geen
ontkomen aan als de plannen de komende decennia verder worden uitgerold. Alleen als we met z’n allen
weet hebben van deze plannen en bepaalde gewoonten veranderen kan dit worden voorkomen. Maar het
moet wel snel gebeuren.
Je zult je misschien afvragen hoe mensen zo wreed kunnen zijn.... dat zal straks worden uitgelegd. En wie
zijn die illuminati dan? Ook dat zullen we straks zien.
“Dit is geen complottheorie. Dit zijn feiten en cijfers die aantonen dat het waar is:het lot van
7 miljard wordt bepaald door enkele duizenden, die alle macht en alle rijkdom hebben. Deze toestand is er
niet ‘per toeval’ gekomen of omdat zij gewoon handige zakenmannen zijn maar omdat ze daartoe achter de
schermen hebben besloten en dit plan vanuit hun machtspositie uitvoeren. Zolang wij als mensheid hiervoor
blind blijven en dit aanvaarden, walsen we verder richting afgrond …”.
– Peter Vereecke

4.

ILLUMINATI KAARTSPEL

Dit zijn de meest opvallende kaarten van het in 1995 uitgekomen kaartspel. Het lijkt sprekend op de
aanslag op het WTC en het Pentagon (2001). Zoals we straks zullen zien, bestaan er inmiddels vele
uitstekende documentaires en boeken die aantonen dat de aanslagen niet gebeurd kunnen zijn zoals
de Amerikaanse regering ons wil doen geloven. Het is overduidelijk een inside job (http://www.youtube.
com/watch?v=an0SayFLsyI). Het is een false flag attack (http://www.wanttoknow.nl/overige/911-over-de-fakeaanslagen-en-de-greep-naar-de-macht/). Er zijn talloze goede documentaires op internet te vinden die
aantonen dat de officiële lezing in elk geval niet waar kan zijn (zie bijv. film Zeitgeist). Net als eerder Pearl
Harbor, de Reichstag, de kredietcrisis, eurocrisis, etc. De illuminati bedienen zich regelmatig van deze
taktiek om wereldwijd beslissingen in te leiden (http://www.wanttoknow.nl/overige/911-over-de-fake-aanslagenen-de-greep-naar-de-macht/).
Rechts daarvan een kaart die een olieramp voorstelt. Het zou de ramp in de golf van Mexico (2010)
kunnen voorstellen. Wat bij die ramp opvalt is de betrokkenheid van het bedrijf Halliburton (http://nos.nl/
artikel/319692-halliburton-vernietigde-bewijs-olieramp-mexico.html). Dit is een regelrecht illuminati bedrijf dat
enige tijd is geleid door Dick Cheney, minister van Defensie onder Bush Jr. tijdens de aanslag op het WTC.
Halliburton overtrad verder handelsverboden met Syrië en Irak. In 1988 fuseerde Halliburton met Dresser
Industries, dat eerder geleid was door de vader van Bush Sr. en waar ook Bush Sr. zelf gewerkt heeft. Je
ziet de verwevenheid van bedrijven en steeds dezelfde families.
Ook de bank Goldman Sachs was betrokken bij de olieramp. Ze hebben dik verdiend aan de ramp door
vlak ervoor aandelen BP te verkopen, net zoals ze dik verdiend hebben aan 9/11 door vlak ervoor massaal
luchtvaartaandelen te verkopen (http://www.wanttoknow.nl/overige/wat-zich-werkelijk-achter-de-bp-rampafspeelde/).
De revoluties in Egypte, Algerije, Tunesië, Jemen en Syrië (en straks wellicht in Iran, Jordanië, Hongarije)
zijn niet spontaan ontstaan. Zie http://vimeo.com/25641847 en http://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw
en http://www.wanttoknow.nl/overige/media/midden-oosten-revoluties-spontaan-mooi-niet. Ze werden in 1995
reeds aangekondigd met deze kaart. En was Kadaffi nou zo’n wrede dictator in Libië? Dat valt reuze mee:
http://www.youtube.com/watch?v=U9s5RPEDYYU&feature=player_embedded#! Libië had voor de invasie van de
illuminati de hoogste levensstandaard van Afrika, hoger dan bijv. Saoedi-Arabië of Brazilië. Electriciteit en
zorg (goede kwaliteit) waren er gratis. Benzine is (of was) er zeer goedkoop (want het land beschikte over
eigen olie). Meer info: http://www.wanttoknow.nl/nieuws/de-dictator-is-dood-leve-de-heerser/. De illuminati hebben
via een goed getrainde eenheid aanslagen gepleegd, de bevolking opgehitst en zo de revoluties in gang
gezet. (http://originaldialogue.blogspot.nl/2011/03/is-libya-part-of-globalist-strategy.html, http://www.wanttoknow.
nl/overige/media/midden-oosten-revoluties-spontaan-mooi-niet/). En vervolgens wordt de media misbruikt om
ook Syrië om te leggen. De verslaggeving hierover is soms zelfs letterlijk een kopie van die over Irak in
2003 (http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/nato-in-propaganda-oorlog-tegen-syrische-volk). Het is een
propaganda-oorlog die door de NAVO en CIA wordt gepresenteerd.
Assad zal de macht niet opgeven. En dat is niet omdat we hem beschermen, maar omdat
een zeer aanzienlijk deel van de Syrische bevolking achter hem staat. Moskou ondersteunt geen van beide partijen in het
conflict (ondanks dat de VS zegt dat Rusland Assad steunt).
– Sergej Lavrov (Russische minister van buitenlandse zaken)
http://www.nu.nl/buitenland/2859817/rusland-noemt-aftreden-assad-onrealistisch.html

Of de zittende leider nu ter goeder trouw was aan het volk of niet doet er niet toe: de media benoemen hem
een dictator. Regeringsleiders vinden dan dat het conflict opgelost moet worden. Het resultaat is dat op een
gegeven moment een NAVO of VS-leger binnenstampt. En zo wordt Syrië omgeturnd tot een pro-Westers
(= pro-illuminati) land, net als eerder Irak en Libië:
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/syrie-het-ware-verhaal-van-de-houla-massamoord/
http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/syrie-n-humanitaire-oorlog-gebaseerd-op-leugens-en-bedrog/.
En wie zegt dat er hier geen false flag attack geweest is: http://www.nu.nl/buitenland/2925855/turks-parlementmaakt-inval-in-syrie-mogelijk.html.

Hoe dan ook: de NAVO, VN en onze illuminaticus Rosenthal springen er graag bovenop.

Of de Mexicaanse griep (2009) spontaan is ontstaan weten wij niet zeker. Wel is het zo dat de pandemie
grandioos is overdreven en dat er op z’n minst enorm van de gelegenheid gebruik is gemaakt om grote
winsten te behalen en ons te vaccineren (en dat heeft risico’s, bijvoorbeeld slaapziekte en andere autoimmuunziekten, zie: http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/37240/mexicaanse_griepvaccin_leidt_mogelijk_tot_
slaapziekte) en http://deepjournal.com/p/43/a/nl/2367.html. Zie ook het goed geschreven boek van journalist
Daan de Wit
							 (http://www.dossiermexicaansegriep.nl/)
En daar hebben we voormalige presidentskandidaat Al Gore (een illuminati aanhanger) die een boom
knuffelt. Hij zette de CO2/global warming hype in gang met zijn knap in elkaar gezette, maar vol met fouten
zittende film uit 2006 (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/An_Inconvenient_Truth#Negatief).
De discussie of er nu werkelijk een door mensen ontstane klimaatopwarming plaatsvindt, gaan we hier niet
uitgebreid voeren. Wel willen we aangeven dat de wetenschappers er niet uit zijn (http://www.klimaatfraude.
info/), dat er nogal wat leugens over bestaan (http://www.courtfool.info/nl_Feiten_en_leugens_over_het_
klimaat_3.htm) en dat diverse auteurs zeer kritisch zijn (bijv. Salomon Kroonenberg – De menselijke maat,
Michael Crichton – State of Fear). We weten ook dat met statistiek dingen te bewijzen zijn die niet waar
zijn, dus verrast zijn we niet als er frauduleus klimaatonderzoek boven komt drijven (http://nl.wikipedia.org/
wiki/Climategate). Het gaat al net zo als in de medische wetenschap: die is ook gekaapt door commercie en
hogere belangen.
De speelkaart komt dus uit 1995. Was Al Gore het al in 1995 van plan? Wie had er toen al van global
warming gehoord? Eind jaren ’70 was men juist bang dat we global cooling kregen. Ach ja, deze global
warming hype waait wel weer over als we ontdekken dat de zon gewoon een beetje actiever is, dat steden
door menselijke invloed warmer worden en dat CO2-stijging toch vooral het gevolg is van een warmer
klimaat in plaats van andersom.
Goed, voorlopig even genoeg over het kaartspel. Laten we eens kort kijken wie die illuminati zijn. Daarna
gaan we het even over je gezondheid hebben. Meestal niet interessant als je onder de 25 jaar bent, maar
wanneer je gezondheid te wensen over laat, wordt het onderwerp al veel interessanter. Het is natuurlijk
veel slimmer om dat voor te zijn. Want ziekte is maakbaar. Ziekte is geen pech hebben en het is zeker niet
een genetisch lot. Een goede gezondheid heb je zelf in de hand, als je maar weet hoe. Dat zul je verderop
lezen.
5.

WIE ZIJN DE ILLUMINATI?

De term illuminati is een naam voor een georganiseerde groep mensen op deze wereld met waanzinnig
veel macht (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Illuminati_(orde), http://derodepil911nieuwewereldorde.mysites.nl/
mypages/derodepil911nieuwewereldorde/450738.html). Anderen noemen het de Vrijmetselaars of de Elite of
Zionisten of de wereldleiders. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Het is een groep met tientallen tot
wellicht een paar honderd families en in totaal een paar duizend personen. Deze groep is in de afgelopen
240 jaar, sinds de oprichting van de orde der illuminati in 1776, flink gegroeid.
Op Wikipedia lezen we: “Johann Adam Weishaupt (6 February 1748 in Ingolstadt) was a German
philosopher and in 1776 founder of the Order of Illuminati, a secret society with origins in Bavaria. Wolfgang
Amadeus Mozart joined the Illuminati in 1785.”
In het bijna onverkrijgbare boek “De Boogeyman” van Peter Stuivenberg legt de auteur goed uit hoe deze
groep is ontstaan en zich stevig heeft geworteld in de samenleving. Het begon met een aantal bankiers,
met name de uit Frankfurt afkomstige familie Rothschild (http://www.erichufschmid.net/TFC/Rothschild-timeline.
htm). Het gaat wat te ver om de ontstaansgeschiedenis hier uit te leggen. Het is zaak om het boek te lezen.

Zie ook http://www.theboogeyman.eu/. Er zijn ook andere bronnen die deze informatie leveren.
Sommigen beargumenteren dat er boven de illuminati nog een hogere en oudere orde bestaat, namelijk
de Jezuïten. Dit is een verborgen genootschap dat schuil gaat achter een congregatie van priesters (http://
www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/de-jezuitenpiste/) en dat zij hun inkomsten verkrijgt
uit de mafia. In onderstaande figuur wordt een hiërarchie getoond, al is die voor ons nu niet zo van belang.
Het gaat om het totaal aan activiteiten wat deze groepen doen en hoe die groep of verzameling groepen
genoemd moet worden is minder van belang. Het totaal aan groeperingen noemen wij in dit document voor
het gemak illuminati. En het is het totaal waar we beter maar actie tegen kunnen gaan ondernemen. Op de
juiste manier.
Priesters hebben religie gekaapt
Industriëlen hebben gezondheidzorg gekaapt
Illuminati hebben democratie gekaapt

Bankiers hebben de macht over geld (zie ook “money as debt” op youtube) en aangezien iedereen wel
geld wil of geld wil lenen voor spullen en vastgoed, krijgen bankiers ook de macht over mensen. Schuld
betekent namelijk macht voor de uitlenende partij. Langzamerhand over de 240 jaar is hun vermogen
en hun macht steeds verder gegroeid. Met heel veel geld kun je alles kopen, ook bedrijven. Je kunt je
in de regering wurmen door gebruik te maken van infiltratie, omkoping en chantage, je kunt er zelfs de
verkiezingen mee winnen (de V.S.). Je kunt ook oorlogen in gang zetten en beïnvloeden. Je echt kunt
alles met grote hoeveelheden geld. En veel geld hebben de illuminati zeker. In 1850 hadden ze al 6
miljard dollar. Rond 1940 vele biljoenen dollars. Officieel mag de rijkste man op aarde dan Bill Gates of
Carlos Slim heten, maar in werkelijkheid zijn er veel rijkere mensen. Het vermogen van de Rothschild
familie wordt momenteel geschat op ongeveer 490.000 triljoen dollar (http://www.gewoon-nieuws.nl/2010/08/
rothschild-keizer-zonder-troon-deel-iii/#.T74s4VLueSo). Rijken zijn veel rijker dan we denken (http://www.nrcnext.
nl/columnisten/2012/08/07/invisable-hand/) en het geld staat bijvoorbeeld in Zwitserland:
http://www.nu.nl/economie/2864605/rijken-houden-32-biljoen-dollar-verborgen-.html.
http://www.nu.nl/economie/2911827/miljardairs-afgelopen-jaar-nog-rijker.html

“Geef me de macht over het geld van een natie
en het is me om het even wie haar wetten maakt.”
−

Mayer Amschel Rothschild

Enkele belangrijke illuminati:

David Rockefeller

Rupert Murdoch

Lloyd Blankfein

George Bush Sr.

Dick Cheney

Donald Rumsfeld

Warren Buffet

Prins Bernhard

Queen Elisabeth

Robert Zoellick

Van Rompuy

Jean Monnet

Paul Warburg

Guy de Rothschild

Richard Perle

Paul Wolfowitz

Ariel Sharon

George Soros

Benjamin Netanyahu

Jacob de Rothschild

Henry Kissinger

Winston Churchill

“For more than a century ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon
well-publicized incidents ... to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield
over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working
against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of
conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure –
one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.”
– David Rockefeller (2002)

De groep van bankiers hebben uiterst invloedrijke banken opgericht, waaronder Barclays, Goldman Sachs
en Morgan Stanley. Vervolgens hebben ze zich verbonden aan industriëlen, waarvan John D. Rockefeller
de bekendste is (Standard Oil). Ze hebben enorme multinationals opgericht en dit zijn de belangrijkste
vehicels voor hun invloedrijke sturing aan de maatschappij (naast hun financiële en politieke invloed).
Je moet niet denken dat de groep van illuminati alles in de wereld beheersen door overal achter te zitten.
Zo veel mankracht heeft ze niet en dus moeten ze zich beperken tot de essentie. Dat is dus wat ze doen: ze trekken
aan essentiële touwtjes, die ze vaak zelf hebben geïnstalleerd. Je hoeft maar 1x een verhaal in de wereld te sturen

en als alle media die overnemen hebben je wereldwijde publicatie. Je hoeft dus alleen maar een systeem te
organiseren die op een dergelijke manier werkt. Je hoeft maar 1 topman in een belangrijke bank te hebben om die
bank een richting op te manouvreren m.b.v. leugens, afpersing, misleiding, etc. Je hoeft alleen maar de centrale
rente op de juiste momenten omhoog en omlaag te brengen en bepaalde essentiële regels in te stellen om de
huizenprijzen op te blazen, iedereen in de schulden te steken en de economie op te pompen.
Enige info over de illuminati:

http://secretarcana.com/hiddenknowledge/the-order-of-the-illuminati-its-origins-its-methods-and-its-influence-on-theworld-events/
http://www.theglobalistreport.com/images-of-globalists-who-are-seeking-a-new-word-order/
http://aftermathnews.wordpress.com/2012/06/01/rothschild-and-rockefeller-families-join-forces-for-some-extra-addedwealth-and-power/

Hun doelen: http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/targets_of_illuminati.htm
Veel illuminati leden en medewerkers zijn familie van elkaar zonder dat dit publiekelijk bekend is,
bijvoorbeeld:
•

Stalin’s vader is Baron Edmond de Rothschild, die leefde van 1845 tot 1934 (http://sos-at.blogspot.
nl/2008/02/was-stalin-rothschild.html)

•

Adolf Hitler was een kleinzoon van Lionel Nathan Rothschild (http://boinnk.nl/blog/40196/adolf-hitlerwas-een-rothschild/)

Hieronder staat de eerste pagina afgedrukt van het boek “De Boogeyman”. In een correcte wereld zou dit
verplichte kost moeten zijn bij geschiedenislessen, maar het omgekeerde is het geval. Het wordt van ons
weggehouden en is bijna niet te krijgen. Jaja, censuur in Nederland, wie had dat nou gedacht. Kijk voor
meer info op http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-boogeyman-dvd/1001004006199637/index.html (als
de informatie tenminste nog aanwezig is op bol.com). Censuur (of bijna-censuur) is er zeker, want probeer
in Nederland maar eens aan deze uitstekende (en onthullende) boeken te komen:

•

Pure, white and deadly – John Yudkin

•

The madness of Adam and Eve – David Horrobin

•

Wall Street and the rise of Hitler – Antony Sutton

Op internet kunnen we nog alles plaatsen en alles lezen – en het is vooral internet waardoor steeds meer
mensen zich bewust worden van de illuminati, – maar ook daar dreigt de censuur toe te slaan (http://
en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship). Google (een illuminati bedrijf – bankmonster Goldman Sachs zit er
weer eens bij) plaatst steeds meer eerst de propaganda websites en steeds minder de kritische websites
bovenaan. Ook de Verenigde Naties bedreigt de vrije meningsuiting op internet: http://www.wanttoknow.nl/
overige/media/vn-bedreigt-internet-vrijheid/

Eerst lijkt de censuurwet ACTA (http://www.youtube.com/watch?v=m5U1TSr8ICk&feature=related) van de baan te zijn,
maar de wijze grijze Europese Commissie (de Europese illuminati bestuurseenheid) geeft niet zomaar op (http://
www.nu.nl/internet/2856025/europese-commissie-probeert-acta-via-achterdeur-in-voeren-.html). In plaats van de ernstigste
bepaling in de ACTA te plaatsen, kan het ook wel in de CETA (Canada – EU Trade Agreement) en komt de wet er toch.
Het Europese Parlement heeft niets te vertellen (http://www.nu.nl/politiek/2936473/eurotop-zal-weinig-opleveren.html).
Het illegale doen we onmiddelijk. Het ongrondwettelijke duurt iets langer.
Dr. Henry Kissinger (illuminatist)

We hebben verder te maken met subtiele hersenspoeling via de media en geschiedenisboeken. Wat weinigen weten
is dat al sinds 1911 stelselmatig uitgeverijen van geschiedenisboeken opgekocht zijn. Let wel: wie het geld beheerst,
beheerst uiteindelijk alles, dus ook de geschiedenisboeken. Als basis voor de werkzaamheden van de illuminati zijn
er altijd de banken (via Rothschild, Morgan, Warburg, e.a.) en met onbeperkt geld kun je bijna alles doen, dus ook
uitgeverijen en media opkopen. Naast de geschiedenisboeken zijn ook de meeste media onder hun controle (bijv.
door Rupert Murdoch). Met name Amerikaanse televisiezenders, kranten en wereldwijd diverse persbureaus (zoals
Reuters).
Als dus de geschiedenisboeken onder controle komen van deze duistere groep en als ze de eerste
berichtgeving van gebeurtenissen doen (zoals 9/11, kernramp Japan, moord Pim Fortuyn, etc.), dan wordt
jouw kennis gestuurd. Je visie van hoe de wereld werkt is dan dus niet juist. Je ziet dat er rampen zijn en
dat de Euro in problemen is en dat er steeds meer mensen kanker krijgen, en je denkt dat dat gewoon
maar gebeurt. Maar beseffen dat er meer achter zit, dat ga je niet doen als je de gecontroleerde media
volgt. Je moet dus ook andere media raadplegen voor een correct beeld. Die zijn er voldoende, maar zijn
nooit mainstream. Met name op internet zijn ze te vinden.
Goed, De boogeyman dus. Probeer het te pakken te krijgen. Ga het lezen. Controleer het op waarheid voor
zover dat lukt. En ontdek zo dat de geschiedenis niet is wat ze lijkt.
Of The Boogeyman nu echt een goed boek is…... Er bestaat veel kritiek op dit boek en dit is wellicht deels terecht. De
beste kritiek is te vinden op deze website: http://zapruder.nl/portal/artikel/tegengas_voor_de_boegieman/
Bepaalde hoofdstukken van het boek lijken samenzweringen te beschrijven, maar kunnen ook berusten op
toevalligheden of gewoon de loop van gebeurtenissen, ongeorganiseerde zwendel, etc. Diverse “feiten” in het boek
zijn niet na te gaan, ook al wordt er zeer veel literatuur aangehaald. Het is moeilijk te zeggen wat je met dit toch wel
opzienbarende boek aanmoet. Maar toch, als je deze kritiek leest, dan moet je ook het boek zelf lezen, anders kun
je het een niet tegen het ander wegen. En lees dan ook de reacties op deze column, want daar staat ook een rake
reactie van Stuivenberg zelf. Bottom line: zelf lezen en zelf je mening vormen!
Hoe dan ook, het boek is iets wat in de context geplaatst moet worden van hetgeen we in dit document
duidelijk willen maken. Het sluit er naadloos bij aan. De hoeveelheid aanwijzingen en verdachte zaken
zijn teveel om het bestaan van een werkelijke samenzwering met recht te kunnen weerleggen. Er bestaat
wel degelijk een groep mensen die extreem veel financiële macht heeft en zo aan bepaalde belangrijke
touwtjes trekken en onze maatschappij nadelig beïnvloeden. Tot hoever die invloed reikt, dat is de kwestie.
Niet òf die groep bestaat.

Fragment uit De Boogeyman

6.

JE GEZONDHEID STAAT OP HET SPEL

Zoals beloofd even iets anders: je gezondheid. Die staat onder druk. We worden langzamerhand steeds
zieker en zwakker. Als je de cijfers van de V.S. ziet moet je huilen. Er lijkt nauwelijks nog een gezonde
Amerikaan te bestaan. En wij gaan Amerika achterna als we de illuminati niet stoppen. Enkele cijfers:
•

•

Twee miljoen Nederlanders hebben last van hooikoorts en dit aantal stijgt flink. (Hooikoorts is
vrij goed te behandelen met bioresonantietherapie (http://www.bioresonantie-amsterdam.nl/content/
view/24/6/) of met flavonoïden en OPC (http://www.naturafoundation.nl/?objectID=4452&page=) en is
grotendeels te voorkomen met een correct voedingspatroon).
Landelijk ontvangt 6% van de mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (en 2,2% een WWuitkering).

Figuur: Allergieen nemen gestaag toe.

Figuur: Darmziekten nemen hard toe.

Het onderzoeksbureau Nyfer heeft berekend dat slechts 15% van de stijging van de ziektenkosten
verklaard kan worden uit de vergrijzing. En dan nog, gezond oud worden kunnen indianen en andere
oervolkeren wel, maar wij blijkbaar niet.

Dit is de bloeddruk van Yanomamo indianen (Brazilië) per leeftijd. Links: mannen, rechts: vrouwen.

Wat dan wel onze gezondheid kapot maakt? Onder andere dit:
•

Corrupt medisch systeem dat financieel gestuurd wordt en zeer zwaar leunt op de verstrekking
van medicijnen. Een voorbeeldje: GlaxoSmithKline (GSK) betaalt $ 3 miljard voor misdadige
verkooppraktijken en dat was niet de eerste afkoopsom. Het bloedsuikerverlagende middel Avandia

kostte duizenden mensen het leven.

http://www.nu.nl/binnenland/2784376/groot-deel-artsen-getuige-van-fraude.html, http://www.nu.nl/
economie/2849599/glaxosmithkline-krijgt-miljardenboete.html
http://www.naturalnews.com/027582_Merck_Vioxx.html
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/farmafraude-en-hun-overheidsbescherming/
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/big-pharma/stop-de-dodelijke-marketing-van-de-farmaceutische-industrie/

Uiteraard hebben de illuminati met hun farmaceutische bedrijven een grote vinger in de pap. Ook artsen
zijn onder hun invloed en worden om de tuin geleid (http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/big-pharma/hoeook-artsen-worden-misleid-door-big-pharma/). Wist je dat:
•
•
•
•
•

Grote farmaceutische bedrijven ± € 35.000 per jaar per praktiserende arts besteden om de arts ertoe te
bewegen hun producten voor te schrijven?
Meer dan 75 procent van de vooraanstaande wetenschappers in medicijnen betaald wordt door de
farmaceutische industrie?
Er voor veel nieuw toegelaten medicijnen alleen korte-termijnonderzoek is gedaan en dat niemand de effecten
kent op patiënten die de medicijnen over langere periode of zelfs de rest van hun leven gebruiken?
De farmaceutische industrie ziekten verzint en ze met doelgerichte marketingcampagnes promoot om de
afzetmarkt voor hun producten te vergroten?
Er medicijnen in de handel zijn, waarbij omkoperij een rol speelde bij het goedkeuringsproces?

Zie ook bijv:
http://www.leefbewust.com/themas/bigpharma.html
http://abcnews.go.com/blogs/health/2012/09/11/painkillers-may-pose-risks-to-heart-attack-survivors/
http://nos.nl/artikel/417477-onnodige-sterfte-door-wondinfecties.html
http://www.rawstory.com/rs/2012/09/11/study-routine-ovarian-cancer-screenings-are-ineffective/
http://www.sott.net/articles/show/251031-Flu-shot-increased-risk-of-infection-made-recipients-sicker-study-determines
http://www.nvkc.nl/publicaties/documents/2012-3-p192-211.pdf
http://www.ad.nl/ad/nl/1003/You/article/detail/3316002/2012/09/13/Pijnstillers-kunnen-leiden-tot-gehoorverlies.
dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1503439/2012/09/19/Te-veel-pillen-slikken-kan-net-totmeer-hoofdpijn-leiden.dhtml
De geneeskunde maakt winst uit zieke mensen. Dat is per definitie onmenselijk.
Geneeskunde zou eigenlijk geen winst moeten opleveren. Zodra er een winstoogmerk
is, neemt de winst voor het bedrijf af wanneer de patiënten genezen. Geld zorgt
dus niet voor genezing. Integendeel: geld verhindert genezing.
– Bruce Lipton

Aan een gezond persoon is niets te verdienen. Maar geld verdienen is wel prioriteit 1 voor
farmaceutische bedrijven. En dat wordt het ook voor ziekenhuizen. Veel artsen vinden geld
verdienen ook heel erg belangrijk en zijn daarom beïnvloedbaar door de farmaceuticals. Wist je
trouwens dat de helft van de medicijnen volstrekt nutteloos zijn? (http://www.wanttoknow.nl/nieuws/
helft-van-de-geneesmiddelen-deugt-niet/)
‘Al die nutteloze medicamenten zijn een gevolg van laksheid en incompetentie van
de overheid, in de hand gewerkt door de corruptie van de farma-industrie, die de
20% winst die ze elk jaar maakt in stand wil houden’
– Dr. Philippe Even

Het blijkt dat jaarlijks wereldwijd voor maar liefst € 385 miljard aan medicijnen wordt verspild. Dat
is 50% van het totaalverbruik….!! En de overheid zich maar druk maken over de oplopende kosten
van gezondheidszorg..!
Al jaren roept huisarts Van der Linde dat aan de macht van de farmaceutische industrie paal en perk
moet worden gesteld. Hij verscheen in Tros Radar: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1232462.
Zie ook: http://www.wanttoknow.nl/nieuws/nog-20-artsen-achter-v-d-linden-vs-rivm/

Van der Linde werd door de RIVM aangeklaagd omdat hij openlijk stelde dat het nut van de
jaarlijkse griepprik niet bewezen is. Zoiets mag je toch wel zeggen of niet? Nou, dat vond de
rechter gelukkig ook. (http://www.wanttoknow.nl/nieuws/rivm-onderuit-in-rechtzaak-tegen-huisarts/). Het
overheidsorgaan RIVM wordt overigens flink gesubsidieerd door farmaceutische bedrijven. Een
overheidsorgaan!
In 2006 verschijnt een geruchtmakend artikel over griepvaccinatie. Het Cochrane instituut ,een
gerenommeerde organisatie van onafhankelijke wetenschappers

heeft alle onderzoeken naar de griepprik tegen het licht gehouden. Hun oordeel is vernietigend. Er is
geen enkel bewijs dat de griepprik voorkomt dat mensen overlijden.
– Zembla

Uit goed wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de jaarlijkse griepprik inderdaad geen enkel
nut heeft, zie uitzending van Zembla: http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?tx_ttnews[tt_

news]=35139&tx_ttnews[backPid]=1974&cHash=b880e596a59e7d5fdf6d0f3a40c325c6 en http://zembla.
vara.nl/De-overbodige-griepprik.8252.0.html
In onze ogen is de griepprik (ook die voor de Mexicaanse griep) eerder gevaarlijk dan nuttig, vanwege de
krankzinnige lijst aan stoffen die aan vaccinaties zijn toegevoegd (zie boek “Hee dokter, word wakker”). Autoimmuunziekten zijn bijv. een bijwerking.

Het is erg jammer dat alternatieve therapieën en natuurgeneeswijzen bij velen een zo slechte naam
hebben, want dat is niet terecht. Al zijn er wel kwakzalvers (maar die zijn er in de reguliere zorg
minstens zo veel), diverse therapieën werken echt (zoals bioresonantie, EMDR, acupunctuur) en
pakken de oorzaak aan. Het reguliere medische systeem bestrijdt symptomen, maakt het leven
leefbaar met medicatie, maar lost het probleem voor de lange termijn meestal niet op. Sommige
auteurs beschrijven dat het westerse medische systeem zijn langste tijd heeft gehad. Lees
bijvoorbeeld het boek ”Hee doker, word wakker!” van Nefertiti. Trouwens, veel kanker-patiënten
overlijden aan de chemokuur en niet aan de kanker zelf, zie: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/
vertrouwen-in-chemotherapie/

‘Onder natuurgeneeswijze wordt verstaan die methoden welke ziekelijke storingen trachten te overwinnen
door de ondersteuning van het natuurlijk genezend vermogen v/h lichaam.’
– Dr. F. Wolf (1928)

Toch is het wel zo dat meer en meer mensen het nut zien van alternatieve geneeswijzen. Veel
mensen raken geïnformeerd over en overtuigd van de heilzame effecten van mineralen, vitamines,
aminozuren, anti-oxidanten en vetzuren. Dat zien de illuminati ook wel, dus geen wonder dat zij er
tegen beginnen op te treden:
• http://www.wanttoknow.nl/nieuws/natuurlijke-voedings-en-geneesmiddelen-bedreigd-door-eu/
• http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/tuinieren-en-zaden-bewaren-strafbaar/
• http://www.wanttoknow.nl/overige/de-codex-alimentarius-in-werking/
Een wonder wordt alleen maar een wonder genoemd omdat die gebeurtenis buiten
ons overtuigingensysteem valt. Als we het zien gebeuren kunnen we het gaan geloven.
Als we het gaan geloven kan het deel gaan uitmaken van onze werkelijkheid en dan
kan zoiets alsmaar vaker plaatsvinden. Zo eenvoudig is het.
- Anita Moorjani

Demissionair minister Schippers van Gezondheidszorg wilde homeopathische middelen in de ban
doen door te eisen dat de heilzame werking aangetoond moet worden. Dat is a) lastig en b) voor
veel farmaceutische middelen ook nooit goed aangetoond (http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/
edith-schippers-homeopathie-bewijs-heilzame-werking/). Deze vriendin van Big Pharma heeft dus een
stok gevonden om mee te slaan. En dat terwijl slechts 24% van de bevolking nooit homeopathica
gebruikt. Homeopathie is daarnaast uiterst kosteneffectief (werkt redelijk goed en kost erg weinig).
Artsen die alternatieve geneeswijzen toepassen moeten per 1 januari 2013 meer BTW gaan
afdragen dan hun reguliere collega’s. Het is de wereld op zijn kop. Alsof je groente en fruit met 30%
BTW gaat belasten (http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/alternatieve-geneeswijzen-een-luxe-artikel/).
John D. Rockefeller heeft homepathie al sinds het begin van de 20e eeuw de nek omgedraaid (http://
www.wanttoknow.nl/gezondheid/medische-misleiding-van-de-mensheid/). Deze link is trouwens ook om
andere redenen zeer lezenswaardig: het geeft een overzicht van hoe de illuminati onze gezondheid
aanvalt.
•

Frauduleus onderzoek (of zelfs geen onderzoek) op basis waarvan precies de verkeerde
voedingsaanbevelingen worden gedaan (http://www.nu.nl/binnenland/2784376/groot-deel-artsen-getuige-vanfraude.html). En met statistiek is van alles te bewijzen, zelfs al ben je te goeder trouw, maar toch hoeft
het niet waar te zijn (http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0020124).
This kind of nonsense, folks, is where most of your research-designated tax dollars go.
– Anthony Colpo (http://anthonycolpo.com/?p=3723)

Zo zijn ons de volgende onjuistheden wijs gemaakt:
o

We zouden minder vet moeten eten. Onjuist, want we worden dikker en zieker van meer
koolhydraten zoals granen, aardappelen en suiker. Vandaar het succes van het Atkins- of Dr.
Frank dieet, waar bijna geen koolhydraten in zitten. Overigens, voor de lange duur is erg weinig
koolhydraten eten ook niet goed, zie http://anthonycolpo.com/?p=3060.

o

We zouden vaste vetten moeten vervangen door vloeibare vetten. Onjuist. Het bakken en
frituren met bijvoorbeeld zonnebloemolie of sojaolie is erg schadelijk. Dat komt doordat ze veel
onverzadigde vetzuren bevatten en die worden gauw ranzig bij hogere temperaturen. Kokosolie
en ossewit zijn het gezondst voor deze doeleinden. Roomboter is een redelijke keus voor het
bakken. Deze drie bevatten veel verzadigd vet, zijn daarom vast en leiden daarom veel minder
tot giftige stoffen als gevolg van verhitting.

o

Dat verzadigd vet niet goed voor je is, is nooit aangetoond. Dergelijk onderzoek is ook heel erg
lastig. Men zou bijvoorbeeld in een onderzoek kunnen aantonen dat het eten van vlees met
veel verzadigd vet slechter is voor de gezondheid dan mager vlees. Maar komt dat dan door
het verzadigd vet? Of komt het doordat de dieren van het magere vlees beter te eten hebben
gehad? Of zit er in het verzadigd vet meer antibiotica en groeihormonen?
Als je bijvoorbeeld kijkt naar bevolkingen die veel kokos eten en daarom heel veel verzadigd vet
eten: hart- en vaatziekten komen daar praktisch niet voor.
(noot: bepaalde verzadigde vetten hebben wel theoretisch een negatieve invloed op de omzetting van omega-6 naar
de gunstige omega-3 vetzuren, maar dit is niet relevant bij voldoende inname van omega-3 vetzuren.)

o

We zouden beter volkoren brood dan witbrood kunnen eten. Onjuist! De reden is dat volkoren
producten veel van het schilletje van het graan bevatten. Dat schilletje was biologisch gezien
de bescherming van het graan. Het graan kan zich alleen maar chemisch beschermen en bevat
daarom biologische gifstoffen in juist het schilletje (lectines, saponines). Niet goed als we daar
veel van eten. Maar de vezels zijn toch goed? Nee, ook niet, want het zijn vetoplosbare vezels
en daar hebben we niet zo veel aan. Wij hebben de wateroplosbare vezels nodig zoals die
voorkomen in groenten en fruit. Zie: http://anthonycolpo.com/?p=852. Maar zie ook het onderzoek
van bijv. Loren Cordain (www.thepaleodiet.com).

o

Een hoog cholesterol zou worden veroorzaakt door te vet eten. Onjuist. Deze theorie is allang
door vele wetenschappers overtuigend van tafel geveegd (bijv. Ravnskov). Een hoog cholesterol
komt vooral door gehard vet (transvet) en suiker. Alleen jammer dat het niet doordringt tot onze
doctoren. Het actief verlagen van je cholesterol is helemaal niet goed voor de gezondheid.
Cholesterol is goed voor ons, het is noodzakelijk voor elke celwand en het is grondstof voor o.a.
de belangrijke vitamine D. Zie ook: http://anthonycolpo.com/?p=3594. Zijn schokkende boek The
Great Cholesterol Con is van sublieme kwaliteit (http://www.thegreatcholesterolcon.com).

o

Rood vlees zou slecht voor ons zijn. Dat is onzin: http://anthonycolpo.com/?p=3143. De bron van
dit verhaal is in feite dat vlees van de bioindustrie ongezond is (vanwege hormonen, gebrek
aan omega-3) en dat is op zichzelf wel waar. Echter, er is weinig zo gezond als een stukje
rood vlees van een zojuist geschoten wild dier. Kies dus voor biologisch vlees! En het is ook
onzin dat eieren niet goed zouden zijn vanwege de cholesterol. Je lichaam bepaalt zelf je
cholesterolgehalte. Die wordt er niet anders van of je nou 2 of 20 eieren per week eet. Veel eten
zou trouwens ook niet goed zijn, maar dat is ook een fabel (http://anthonycolpo.com/will-calorie-

restriction-extend-your-lifespan/). Modern voedsel bevat veel gifstoffen en anti-nutriënten en ja, als

je daar veel van eet is dat inderdaad niet goed en kan het je leven verkorten. Maar veel eten per
sé is dat niet. Eet dus biologisch!
o

“Melk is goed voor elk”. Wat een leugen! Zie bijvoorbeeld http://www.foodlog.nl/artikel/melkmogelijk-gevaarlijk-voor-mannen/. Koemelk is voor kalfjes en voor niemand anders. Koemelk bevat
groeifactoren (die ons steeds langer maken) en allerlei immuunstoffen die bedoeld zijn voor
het kalf en niet voor het mensenkind. En al helemaal niet voor volwassenen. De immuunstoffen
schoppen het menselijke immuunsysteem soms hopeloos in de war, vaak al bij kinderen,
waardoor vaak de amandelen flink opzetten. De gedachte “knippen die amandelen en dan ben
je er vanaf” is gelukkig wel aan het afnemen, want amandelen hebben wel degelijk een functie.
Koemelk is verder de grootste oorzaak van botklachten. “Maar melk bevat toch calcium voor
de botten?” Tja, het is de wereld op zijn kop. Melk werkt namelijk verzurend in het lichaam,
zodat de nieren daarvoor moeten compenseren door calcium te onttrekken uit de botten
(Loren Cordain). Teveel calcium is een risicofactor voor een calicumtekort! (www.fonteine.com/
teveel_calcium.html). Je moet niet alleen kijken naar de calciuminname, maar vooral ook naar de
calciumuitscheiding! Je zult zien: mensen die al relatief jong (< 50 jaar) rugklachten of andere
botklachten hebben zijn vaak behoorlijke melkdrinkers. Beter is het om calcium binnen te krijgen
via groene groente en zeevoedsel. Goed voor de botten zijn o.a. vitamine C, magnesium, vit. K2
en zonlicht (vit. D).

o

Het gebruik van zout is onjuist, maar de ideeën over wat zout betekent voor de gezondheid zijn
zo mogelijk nog onjuister. Keukenzout is inderdaad niet zo goed, maar dat betekent niet dat al
het zout slecht is. Ongeraffineerd zeezout (zoals Himalaya zout) bevat meer dan 80 mineralen
die je nodig hebt. Keukenzout bevat er slechts 2. Het gaat in het lichaam vaak om balans en
de verhouding van mineralen is ook een belangrijke balans. Die is natuurlijk compleet zoek in
keukenzout. Het voortdurend te weinig binnen krijgen van ongeraffineerd zeezout leidt tot de
honger naar meer zout. Als dit steeds alleen maar keukenzout is, dan wordt die honger niet
echt gestild. Want eigenlijk is er honger naar een hele serie mineralen in min of meer de juiste
verhouding. Dit probleem leidt o.a. tot het volgende:
* Veel trek in zoute tussendoortjes zoals pinda’s, cashews, chips. Geen van
allen heeft, nog los van het zout, enige positieve waarde voor de gezondheid.
* Het heel lekker vinden van bepaalde zoute voeding, zoals patat en spek.

Als deze zaken nu met goed zeezout zouden zijn bereid, dan was het veel minder problematisch
om veel zout binnen te krijgen. Kortom: de boodschap aan voedselproducenten moet zijn dat ze
zo veel mogelijk ongeraffineerd zeezout toepassen in hun producten en conserveringsmiddelen
(zoals haring). Het vermindert vermoedelijk de zoutinname tot normale proporties (3-5 g/dag),
neemt het gezondheidsprobleem van keukenzout weg en, sterker nog, vult tekorten van diverse
mineralen aan.
•

Toename van electromagnetische straling (EMS). Het is toch heel apart dat er apparaatjes zijn die je in
de lucht kunt houden en die uit het aanwezige draadloze netwerk stroom kunnen opwekken? Jazeker,
die bestaan, zoek het maar op. Dan moeten wij toch zelf ook blootstaan aan electromagnetische
potentiaal? We staan onder stroom! Een heel klein beetje, maar wel de gehele tijd. Wifi, DECT, UMTS,
C2000, etc. Allemaal straling in het gebied van de magnetronstraling. We zitten continu een beetje in
een magnetron. Ons lichaam reageert daarop met stress. De aanmaak van stresshormonen (cortisol)
neemt toe en het vermoeit ons. Het verhoogt het risico op kanker en ontstekingsziekten, al probeert
de media en frauduleus onderzoek dit nog te verbloemen. Zie: http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/
elektromagnetische-gevoeligheid-een-wetenschappelijk-feit/.
http://www.superleefklimaat.nl/algemeen-nieuws/98-dect-telefoons-gevaar-voor-de-volksgezondheid

Toename EMS in huis:
•

Draadloos internet in huis.

•

DECT-telefoon en GSM
DECT in huis is net zo erg als in de buurt zijn van een GSM-basisstation

– Daan de Wit (journalist).

•

Glasvezel. Jazeker, want als het glasvezel-kastje afgemonteerd en werkzaam is, blijkt er een
ongewoon hoge hoeveelheid electromagnetisme uit het kastje te komen. Dit is goed op te
sporen met speciale apparatuur.

•

Slimme meter: Deze zendt continu pulserende GSM-signalen uit: http://www.baars-

woonelektronet.nl/pagina42.html
http://www.polderpv.nl/slimme_meters_actueel.htm
http://www.earth-matters.nl/18/1131/straling-en-electrosmog/zijn-de-slimme-energiemeters-gevaarlijkdoor-de-magnetronstraling-die-ze-uitzenden.html

EMS is het nieuwe asbest (http://www.earth-matters.nl/18/4983/straling-en-electrosmog/straling-hetdigitale-asbest-van-de-toekomst.html). Ons lichaam functioneert als een soort antenne en vangt de
straling op. Daarom, net als een bliksemafleider, moeten wij ook geaard worden. We moeten
aarden en dat doen we te weinig (zie H19). Metaal en water zijn de beste materialen daarvoor.
Sommige mensen hebben een koperen ding in huis, vaak in de vorm van een poppetje. Meestal
staat deze in de meterkast en is ie verbonden aan de aardpen. Dit koperen ding vangt belastende
energie van electromagnetische velden op en leidt die weg. Dit is de reden dat het kan helpen bij
diverse klachten. EMS verhoogt de stress in het lichaam en daarmee het stresshormoon cortisol.
Na verloop van tijd daalt adrenaline. Het hormoonsysteem raakt in de war en daarmee vermindert
de gezondheid, op wat voor manier dan ook. Waarschijnlijk op de zwakke plekken, welke voor
een deel zijn vastgelegd in je genetisch materiaal. Je genen maken je dus niet ziek, maar andere
dingen en in de genen staat beschreven welke lichaamsfuncties het eerst de klos zijn. Zonder EMS,
gifstoffen, slechte voeding, etc. doen je genen er niet zo veel toe.
Overigens is EMS niet alleen slecht voor ons, maar ook voor de natuur, zo blijkt:
http://www.youtube.com/watch?v=lsuP_WBBr2c&feature=player_embedded
http://www.baars-woonelektronet.nl/pagina39.html

•

Verhalen en ideeën die de wereld ingeschopt worden over vermeende gezonde voedingsmiddelen.
Vaak worden ze ondersteund door flutonderzoekjes (zie Hans van Maanen - “Zoete koek en
speculatie”). Wetenschap is helemaal niet zo betrouwbaar. Met statistiek is van alles te bewijzen en
daarom blijkt de meerderheid van medisch wetenschappelijke resultaten uiteindelijk onjuist te zijn (http://
www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0020124).
Deze berichten en verhalen leiden tot vastgeroeste onjuiste meningen over die voedingsmiddelen.
Bijvoorbeeld de mening dat bruin brood gezonder is dan witbrood. Dat is er behoorlijk ingepeperd.
Of neem nu het vegetarisme. Veel mensen denken dat dat gezond is. Nou, in vergelijking met een
ongezond westers dieet is dat het vaak ook wel. Maar niet omdat er geen vlees gegeten wordt!
Vegetariërs eten over de hele lijn vaak wat gezonder en dat is wat het effect is. Maar dierlijke voeding
is domweg nodig voor allerlei essentiële voedingsstoffen, zoals vitamine B12, taurine, DHA, EPA,
vitamine K2, etc. En veganisme is net zo belachelijk als dat je koeien speklappen voorzet. Zie bijv. http://
anthonycolpo.com/?p=2469 en http://anthonycolpo.com/?p=129.
Ook boeiend is de gedachte dat soja gezond is en zelf kanker zou kunnen helpen weren. De waarheid
is dat soja voor menselijke consumptie nauwelijks geschikt is. We verwijzen naar enkele websites:
http://www.westonaprice.org/soy-alert
http://reliableanswers.com/med/soy.asp
http://www.fonteine.com/soja.html
http://overgewicht.pilliewillie.nl/obesitas/behandeling.overgewicht.3g.php
http://anthonycolpo.com/?p=3779
http://www.wanttoknow.nl/overige/soja-nee-zoniet-dus-teken-de-petitie

•

Commerciële en verslavende stimulans om ongezonde producten te kopen. En daar bovenop
kopieergedrag van onze naasten. Als iedereen z’n kind de halve dag laat lurken aan een beker diksap,
dan ga jij het ook doen. Diksap is dan wel van fruit, maar bijna net zo slecht voor je als frisdrank. Het
telt als suiker en is belastend voor je gebit. Met commerciële stimulans bedoelen we dat gezonde
keuzes vaak duurder zijn. En dan de de McDonalds.... Die voeding werkt verslavend (geen idee wat ze
erin stoppen) en niemand zal beweren dat het goed voor je is. Maar waarom gaan we er dan massaal
heen en staan we toe dat we onze kinderen, met de hulp van TV-reclame, er laten eten? Je laat je kind
toch ook niet 2 keer per maand bij een onbekende man achter? Waarom dan wel dit risico nemen?
Sommige chips zijn ook behoorlijk verslavend. En waarom krijgen kinderen bij de supermarkt snoep

aangeboden? Waarom laten we onze kinderen zoveel snoep en koekjes eten? Want het is veel meer
en veel schadelijker dan we ons realiseren. http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/de-zoete-moordenaar/. En
trouwens niet alleen onze kinderen. Wij doen er zelf ook vrolijk aan mee. Maar je beseft waarschijnlijk
gewoon niet wat voor rommel je inneemt: http://www.wanttoknow.nl/overige/coca-cola-in-haar-schizoverschijning/

Als overheden het beste met ons voor hebben, waarom laten ze onze gezondheid dan zo verslechteren?
Moet vrije marktwerking hier wel hoogtij vieren? Je gezondheid is je grootste goed en dat besef je vooral
als je het kwijt bent. Later in dit document nog meer praktische en correcte tips om de gezondheid op lange
termijn te verbeteren. Preventie is het meest krachtige middel.
Als je eens iemand met verstand van gezondheid wilt horen, luister dan niet naar Roel Coutinho (RIVM),
Sonja Bakker of uw internist, maar bijvoorbeeld naar Toon de Laat: http://www.earth-matters.nl/106/4727/
boeken/intervieuw-toon-de-laat.html?limit=300. Een autoriteit op het gebied van gezondheid (zoals Coutinho)
mag dan geloofwaardigheid uitstralen.... bedenk ook dat een autoriteit autoritair is. Hij legt meningen op. En
helaas niet altijd zonder eigen belang.
Zo, eerst even genoeg over gezondheid. Laten we het eens over geld hebben, want geld vindt iedereen wel
interessant. We zullen echter proberen te laten zien dat geld een vernietigend iets is waar de maatschappij
niet bij gebaat is. Zeker niet in de huidige vorm.
7.

EU, ECONOMIE EN GELDSYSTEEM

Het huidige geldsysteem is eigenlijk een belachelijk iets. Dat realiseer je je als je de film “money as debt”
op youtube hebt bekeken (http://www.youtube.com/watch?v=ooyMha3831I&feature=related). Of lees dit: http://
www.sdnl.nl/geld.htm. Geld ontstaat uit niets zodra er leningen ontstaan. En dat is alleen maar goed voor
diegene die het geld creëert (de bank). Over de (on)zin van het geldsysteem is voldoende materiaal te
vinden, daar gaan wij nu niet verder op in (bijv. de film Zeitgeist, zie ook verderop). Nu willen we ingaan op
enkele zaken die spelen in ons geldsysteem en onze economie. Trouwens, economie betekent eigenlijk
zuinigheid, maar de manier waarop onze “economie” functioneert is bepaald niet zuinig: hoe sneller een
apparaat aan vervanging toe is, hoe beter het gaat met de economie. Dus, hoe beter het gaat met de
economie, hoe meer vervuiling, hoe meer verbruik van grondstoffen en hoe meer wij moeten werken voor
minder koopkracht per gewerkt uur. En we willen een goede economie? Ehm, weet je dat wel zeker? Het
wordt ons voorgehouden dat we dat willen. We zullen straks laten zien dat het anders en prettiger kan. Nog
een voorbeeld wat een goede economie ook betekent:
Het aandeel van de uitgaven aan de zorg in het totale bruto binnenlands product is in 2012 ongeveer 14,9
procent. Een enorm bedrag. Het is dus goed voor onze economie om ziek te zijn (net zoals oorlog ook erg
goed is voor de economie). Maar de economie is niet goed voor ons. Zo blijkt in het economische slecht
draaiende Griekenland menig burger de auto niet meer te kunnen betalen en over te stappen op de fiets.
Goed voor de gezondheid, maar slecht voor de economie. We zijn toch eigenlijk ook wel goed gek om een
sterke economie te willen.
De politici snappen niet dat de zorg zo duur is doordat men ineffectieve medicijnen
inzet, dat preventie meer is dan folder- of postercampagne en dat de echte
ziekmakers gewoon uit de chemische industrie komen. Vaccinaties tegen een
griepje die je nog zwakker maken, is dat beleid?
– Ron Fonteine.

Enkele zaken willen we nu even aanstippen en we zullen leren dat wederom de illuminati de boel zitten te
verklooien. Manipulatie en legale fraude vieren hoogtij (http://www.usmarkets.nl/columns/159035-de-ultiemeontknoping.html).
•

Veel prijzen zijn gekoppeld aan de olieprijs en de vraag is of dat wel terecht is. Waarom zijn
bijvoorbeeld de prijzen van gas en stroom (voor consumenten) aan olie gekoppeld, terwijl deze niet van
olie afkomstig zijn? Neem de consumenten gasprijs: die is erg hoog de laatste tijd. Olie is ook duur, dat
is waar. Maar kijk eens naar de ruwe gasprijzen! In tijden niet zo laag geweest! Oktober 2012 staat het
rond de 3 euro, terwijl het tussen 2005 en 2009 rond de 8 euro schommelde.
Die koppeling wordt gebruikt om het leven duurder te maken. Er hoeft alleen maar aan het olieprijstouwtje te worden getrokken (en die manipulatie vindt beslist plaats, deels door aanbod te verlagen,
oorlogen te ensceneren en deels door gerommel met financiële instrumenten) en bijna al je
bestedingen worden duurder. Want, als de olieprijs hoog is, wordt brandstof ook duur en daarmee,

gezien het vele transport, ook de meeste goederen, kleding en voeding. Op dit moment is er een
proces gaande om Iran zover te krijgen de Straat van Hormuz te blokkeren, waardoor 20% van de
olie op aarde niet meer beschikbaar is. Als dit zou gaan gebeuren, zou de olieprijs hard omhoog gaan
(http://www.usmarkets.nl/columns/158977-achter-de-coulissen-van-de-olieprijs.html).
Door de kernramp in Japan, gaat men nu kernenergie terzijde schuiven. Dit is op zichzelf een ontwikkeling
die wij toejuichen. Er bestaan geen lange-termijn oplossingen voor kernafval en daarmee is kernafval
extreem lang vervuilend en gevaarlijk. Door het afschaffen van kernenergie (Japan, Duitsland), wordt
er wel meer beroep gedaan op olie en gas, wat die prijzen iets zal doen stijgen en dat past weer in het
straatje va n de illuminati (http://www.nu.nl/buitenland/2909299/regering-japan-wil-af-van-kernenergie.html ).
Hogere olieprijzen zorgen aan de ene kant voor op termijn een verlaging van de vraag naar olie, en dat is
gunstig voor het milieu. Maar aan de andere kant, zorgt dat er ook voor dat niet alleen zonne-energie en
windenergie rendabeler worden, maar ook bepaalde extreem vervuilende brandstofwinningsmethoden,
zoals schaliegas en teerzand (http://www.lush.nl/shop/info/43/teerzand-teerzandolie-sweet-and-shower). Deze
industrieën zijn nog verwoestender voor de natuur en de aldaar levende bevolkingen dan winning van
olie en steenkool. En het zijn de grote oliemaatschappijen, zoals Esso en Shell die schijt hebben aan
de natuur en het welzijn van de lokale bevolking (http://www.wanttoknow.nl/overige/shell-opnieuwe-lekkerbezig/). Het wordt tijd dat we als wereldbevolking ons energieverbuik verminderen en overschakelen op
milieuvriendelijke alternatieven. Met name zonne-energie en aardwarmte zijn de beste kandidaten. Het
zijn helaas de grote olieconcerns (en andere illuminati criminelen) die dit proberen te voorkomen.
Hoewel veel mensen denken dat de olie een beetje op begint te raken (peak oil, http://www.youtube.
com/watch?v=oVzJhlvtDms), betwijfelen wij of dat echt zo is. Het lijkt er meer op dat de olieproductie
kunstmatig geremd wordt (door illuminati) om hogere prijzen te creëren. Dat is gunstig vooor de
olieconcerns en treft de burger in de portemonnaie. Sommige deskundigen verwachten juist een daling
van de olieprijs. Dat zou ook logisch zijn bij een wereld die steeds meer in economische neergang
zal komen, terwijl alternatieven (zon, wind, aardwarmte) steeds meer opkomen. Sommigen denken
dat de olieproductie nog ver opgeschroefd gaat worden (http://www.usmarkets.nl/columns/159061specialist-verwacht-ineenstorting-olieprijs.html), maar daar zouden wij niet zo blij van worden vanwege het
verwoestende effect voor de natuur door met name teerzand en schalieolie.
•

Het geldsysteem is overdreven ingewikkeld gemaakt, met allerlei financiële constructies, derivaten,
etc. Met al die producten zijn ontzettend veel (semi-) overheidsinstellingen, particulieren en sommige
bedrijven het schip in gegaan. “Het was zo’n mooi verhaal en als je bij de bank maar 2% rente krijgt dan
ben je toch gek dat je niet op een andere manier investeert?” Maar nu verdwijnen de investeringen als
sneeuw voor de zon. En als je geluk hebt, houd je er geen restschuld aan over. Dat er zoveel (semi-)
overheidsinstellingen zoveel geld verliezen met deze speculatie en dus veel belastinggeld verspelen
en daarmee flink bijdragen aan de staatsschuld is schandalig, maar hoe is dat zo gekomen? Welnu,
menigeen is er ingeluisd, ingetuind en erin gelogen. En we lopen vervolgens als makke schapen
achter elkaar aan. Primaire dader: de banken. Voorbeeld: http://www.wanttoknow.nl/nieuws/vestia-voore-16-miljard-het-schip-in/. Menige gemeente heeft miljoenen euro’s in de grond zitten. Aangekocht voor
nieuwbouw die er niet meer zal komen. Ze dachten winst te maken uit woningbouw, maar die tijd is niet
meer. De komende 10-20 jaar gaat de woningmarkt en kantorenmarkt alleen maar verder zakken. Nu
zit de gemeente met de strop en die gaat dat verhalen op de burger. http://www.nu.nl/economie/2934549/
gemeenten-verliezen-bouwgrond.html. Belastingen omhoog en voorzieningen omlaag. De gemeenten
zijn nu eigenaar van veel landbouwgrond. Dat dient eigenlijk ter beschikking te komen aan biologische
boeren.....!

•

De banken hebben ons in de schulden gezet, verdienen daar flink aan en zijn nu blijkbaar ook degenen die gered
moeten worden. En nu is het wederom het volk dat via verhoogde belastingen en bezuinigingen, via de staatskas
en via de EU diezelfde banken geld betalen. Zie bijv: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/banken.html en
http://www.youtube.com/watch?v=BuyrBRUsu9A. Daar klopt toch helemaal niks van!
Middels een continu inflatieproces kunnen regeringen onopvallend en naar willekeur
hun onderdanen van een belangrijk deel van hun vermogens ontdoen en sommigen
(hierbij doelt hij kennelijk op “de touwtjestrekkers” en “de knoppendraaiers”) verrijken.
– John Maynard Keynes

•

Daar waar iedereen moet bezuinigen verhoogt de EU het budget met een slordige 10% en gaat de ECB
een nieuw kantoor bouwen ter waarde van 1,2 miljard euro! (http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/

nieuws/2012/38/nieuwbouw-ecb-valt-duurder-uit.xml).

•

De eurocrisis is een voorbedacht toneelstuk (http://www.movie2k.to/movie-525565-Inside-Job-film.html,
https://en.wikipedia.org/wiki/Inside_Job_(film)). Lees bijvoorbeeld eens iets van de maffe beursanalyst Koen
Hoefgeest. Al heel lang roept hij dat we aan de vooravond van een enorme defloittaire crisisperiode
staan. Tja, zijn timing is niet best, maar hij heeft donders goed in de gaten waar de praktijken van de
illuminati op uit draaien (forse verarming van de bevolking). En dat moment is nu wel zo ongeveer
aangebroken.
“De eurocrisis is een fopcrisis, een crisis die geen crisis hoeft te zijn. Het is slechts een steekspel van
een kennisloos clownesk gezelschap (de Europese regering) met een hongerige zucht naar macht en
status. En door dit spel zal de economie, het vastgoed en de zo door velen gekoesterde baan sneuvelen.
Er zijn maar twee, en slechts twee, oplossingen om de eurolanden te behoeden voor een depressie: òf
alle landen terug naar hun eigen monetaire soevereiniteit òf het stichten van een Federaal Europa naar
het model van de Verenigde Staten en alle lidstaten zoveel euro’s te geven als nodig is. Een land moet nu
eenmaal de bron zijn van de eigen munt om te overleven. Als monetaire hoofdregel geldt: 1 land = 1 munt
en vice versa. Landen met een eigen munt kunnen in het huidige boekhoudmuntenstelsel immers geen
schulden bezitten in de eigen munt.”.
Koen Hoefgeest

Het wordt in eerste instantie waarschijnlijk geen van beiden, dus de economische crisis is bezegeld.
Goed om de overmatige consumptie en productie wat in te dammen, dat wel. Maar het zal wel leiden
tot een toenemende roep om meer samenwerking binnen de EU en dat betekent dat de United States
of Europe in aantocht is, met de illuminati Barosso, Van Rompuy en Draghi aan het roer. Precies waar
ze op uit waren. En waar ze op uit waren is al jaren geleden beschreven (http://balder.org/couen).
“Door volstrekt tegen de Europese afspraken een harde loonmatiging en
deflatiepolitiek te voeren wist Duitsland haar positie ten opzichte van de andere
Europese landen nog verder te versterken (in de laatste 15 jaar). Landen als Griekenland, Spanje en
Portugal, waar de lonen in de productieve sector al laag waren, konden hier
onmogelijk in mee. Duitsland creëerde zo een enorm handelsoverschot.
En omdat 80% van de Europese markt lokale handel is, betekende dat
eenvoudig dat andere (zwakkere) landen tekorten moesten hebben.”
– Hugo van der Zee
(http://www.wanttoknow.nl/economie/schuld-en-boete-de-prijs-van-ons-geldstelsel-2/)

•

Paul Nagels begrijpt goed dat de kredietcrisis in Europa helemaal niet nodig is en dat het daarom
een gecreëerde crisis is die met een paar handelingen gestopt kan worden (http://www.usmarkets.
nl/columns/159065-politici-in-europa-laat-uw-burgers-met-rust.html). De illuminati gaan dat natuurlijk niet
toestaan, want zo is het nu eenmaal gepland. Nu dit niet gebeurt, is er maar 1 mogelijk alternatief: de
burgers moeten het geld terugbetalen dat de overheid decennia heeft verkwist. De helft van het BBP
gaat nu al naar de staatskas en dat percentage gaat dus verder omhoog. Dat is natuurlijk niet eerlijk.
Paul Nagels heeft een simpele en effectieve oplossing, welke echter wel een opleving van de economie
zou inhouden. Dit is niet persé gewenst (vanwege overbelasting van de aarde). Het vrijkomende geld
moet dus verstandiger worden besteed (aan bijv. particuliere zonneënergie, regenwateropvang en
inkomensgarantie als compensatie voor kortere werkweken t.b.v. hechtere gezinnen).

•

De leiders van de Europese Unie (en de ECB) zijn buitengewoon dwangmatig bezig om de Euro
tot een “succes” te maken, ondanks dat de bevolking het niet wil (http://www.nu.nl/politiek/2935543/
nederlander-negatiever-europa.html) en ondanks alle waarschuwingen die Nigel Farage al jaren geeft
in het Europese Parlement (zie video’s op youtube, best wel grappig, bijv: http://www.youtube.com/
watch?v=Vms_vd_yWgY). Farage begrijpt heel goed dat de Europese Commissie bezig is om de
democratische macht uit de Europese landen te onttrekken en naar zichzelf te brengen.
Zoals hierboven gezegd kan de Euro op termijn geen succes worden. De hoge heren wisten dat van
tevoren natuurlijk ook wel. Er zijn dus andere bedoelingen, en dat is in eerste instantie om Europese in
flinke recessie te brengen. En in tweede instantie: Eén EU is veel makkelijker te beheersen... ahum...
besturen dan 17 losse landen (http://www.nu.nl/politiek/2907367/barroso-wil-nieuwe-richting-europa.html)
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft geen plan B voor als de eurozone uiteen valt.
Daarom moet al het nodige worden gedaan om de euro te redden. Er is nog maar één
weg uit de crisis: eerst een begrotingsunie en een bankenunie, en dan een politieke unie van de
eurolanden. Zonder zo’n unie kan de euro niet voortbestaan.

– Klaas Knot (DNB)

Bovenstaande mededeling is niet gedaan op basis van een analyse, maar op basis van een plan (plan A),
dat men persé uit wil voeren: het vormen van een Europese superstaat met een Europese ongekozen
(dus dictatoriale) regering (de E.C.) o.l.v. figuren als van Rompuy en Barosso (http://www.davidicke.
com/headlines/68955-rumpy-pumpy-shafting-europe). Trouwens, de EU lijkt nogal op iets wat de nazi’s
graag wilden: http://www.stelling.nl/kleintje/323/Nazis.htm. In de volkskrant van 7 augustus 2012 verscheen
een uitstekend stuk waarin wordt verdedigd dat de financiële crisis wordt gebruikt om politieke
eenwording door te drukken. En zo is het maar net. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7264/Schuldencrisis/article/
detail/3297321/2012/08/07/Elite-zwendelt-ons-federaal-Europa-in.dhtml

“A day would come when governments would be forced to admit that an integrated
Europe was an accomplished fact, without their having had a say in the establishment of
its underlying principles. All they would have to do was to merge all these autonomous institutions into a single federal
administration and then proclaim a United States of
Europe.’ That day is now so close and it has been planned from the day one.
But, don’t worry, there’s no conspiracy. Zzzzzzzzzzz.”
- David Icke

•

Europarlementariërs verdienen schandalig veel (http://stopdeeuropesezakkenvullers.nl/). Je zou het
kunnen zien als zwijggeld, want als je zoveel verdient ga je toch niet klagen?
“Dit is de grote schandvlek van onze tijd. Slavernij in een nieuw jasje. Financiële
genocide. Een permanente en onzichtbare oorlog tegen de beschaving.”
- Rob Wijnberg

•

De Finse minister van Financiën heeft nog wel een eigen mening en kan zelf nadenken: “Finland houdt
niet ten koste van alles vast aan de euro en we zijn op alle scenario’s voorbereid. Echter, collectieve
verantwoordelijkheid voor de schulden, het economisch beleid en de risico’s van andere landen, daar
moeten we niet toe bereid zijn.” http://www.nu.nl/economie/2852902/finland-kan-overwegen-euro-verlaten.html
http://www.nu.nl/economie/2886427/finland-bereidt-zich-uiteenvallen-eurozone.html.
Nou maar eens kijken of het goed met Fnland blijft gaan..... de Finse premier heeft al ternauwernood
een aanslag overleefd.
Cyprus wil graag op eigen manier bezuinigen en niet zoals de EU en het IMF eisen. http://www.nu.nl/
economie/2924902/cyprus-niet-akkoord-met-steunvoorwaarden.html.

•

Een fikse economische recessie of depressie brengt veel bedrijven tot een faillissement. Het is voor
de illuminati bedrijven een goede gelegenheid om dan bedrijven op te kopen (net als ze dat in 19291933 deden). Vaak wordt een bedrijf “gered” door een investeringsmaatschappij. Hoezo gered?
Opgekocht door een illuminati-investerings-maatschappij (wat toegang heeft tot nagenoeg onbeperkt
geld)! Bijvoorbeeld dit bericht: “Investeerder ProCures koopt de op de rand van faillissement staande

boekhandelketen Selexyz en wil ook boekwinkel De Slegte overnemen. De twee gaan door de fusie waarschijnlijk
panden delen”.

•

De geënsceneerde eurocrisis leidt tot economische neergang in de zwakste landen en wat wordt in die landen
als oplossing bedacht? Enorme bezuinigingen en langer werken. Tot wel 13 uur per dag, 6 dagen per week! http://
www.nu.nl/economie/2907525/trojka-wil-lange-griekse-werkweek.html. Dus, nog even een stapje harder in de ratrace.
Het is een kwestie van tijd totdat dergelijke praktijken ook in ons land gaan gebeuren. Er wordt al voorzichtig over
gesproken: http://www.nu.nl/economie/2903012/kamp-wil-onderzoek-langere-werkweek.html

•

Overheden hebben de afgelopen decennia hun geld in teveel subsidies, uitkeringen, regelingen
en reddingslannen (zoals Griekenland) gestopt. Aangezien nu de klad in de economie zit, dalen
de inkomsten en stijgen de kosten voor de overheid. De EU wil vervolgens dat Nederland zich aan
de maximumale 3% begrotingstekort houdt. Onze overheid gaat het dus verhalen op de burger.
Belastingen omhoog (zoals BTW) en voorzieningen omlaag. Dat is waar het machtige stuur van de
illuminati ons brengt.

•

We worden continu bang gemaakt dat het vertrek van Griekenland (of Spanje) uit de euro onbetaalbaar
zou zijn en dat het een wereldwijde crisis in gang zou zetten (http://www.nu.nl/economie/2819435/exitgriekenland-gevaar-wereldeconomie.html). Ach welnee, dat valt reuze mee. Steeds weer wordt er dan
gepleit voor meer integratie en Europese noodfondsen en dergelijke. Maar dit zijn illuminati-wensen!
Gewoon Griekenland hun eigen munt weer geven en dan is iedereen blij. De Euro wordt dan weer wat
stabieler, Griekenland valt economisch een beetje weg, maar ach het is maar een kleine economie,
daar hebben we weinig last van. En Griekenland kan met de eigen munt weer zelf bepalen hoe ze

hun land vooruit helpen (ala IJsland, zie verderop). Binnen de euro worden ze nu gedwongen tot
draconische maatregelen die alleen maar kunnen leiden tot economische stilval en flinke verarming bij
de gewone bevolking.
•

Niet alleen Koen Hoefgeest of Geert Wilders willen dat Nederland uit de euro stapt. Frits Bolkestein is
ook erg kritisch over de euro (http://www.nu.nl/economie/2817967/bolkestein-wil-onderzoek-eigen-munt.html).
Of het nu geld oplevert of geld kost, daar gaat het eigenlijk niet eens om! Het levert onafhankelijkheid,
vrijheid en op termijn minder schulden op (zie het verhaal van IJsland).
“De Brusselse dictaten vliegen ons om de oren.
Waar bemoeit deze ongekozen eurocraat Olli Rehn zich mee.”
– Geert Wilders

•

Geert Wilders en ook de SP begrijpen dat de EU slecht voor Nederland is. Niet voor niets heeft Wilders,
geheel terecht, een kort geding gestart tegen het plan voor een europees noodfonds (ESM), waarmee
Nederland een behoorlijk stuk soevereiniteit zou overdragen aan de EU (http://www.nu.nl/politiek/2815808/
wilders-zet-kort-geding-staat.html). Maar ook andere politici storen zich soms aan de Brusselse dictatuur
die aan het ontstaan is (http://www.nu.nl/economie/2823734/vvd-vindt-eu-boekje-buiten-gaat.html). Mensen in
Brussel die nooit door het volk gekozen zijn, zetten wel de lijnen uit over wat Nederland moet doen: dat
is toch erg ondemocratisch?
“Dat Spanje binnenkort roemloos ten onder gaat staat inmiddels voor vrijwel
iedereen vast, met uitzondering van de Europese en Spaanse politiek-bestuurlijke en
financiële elite. Het is opmerkelijk hoe lang zij vol blijven houden dat er met Spanje eigenlijk niet zo veel
aan de hand is, behalve een beetje bankensteun. Het is een
vorm van institutioneel liegen, die grenst aan het criminele. Als u en ik zo zouden
liegen gingen we de bak in en werd de sleutel weggegooid.”
– René Tissen
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2012/articles/iedereen-moet-tegen-banklicentieesm-zijn.xml

•

Het ESM is een zeer gevaarlijk gedrocht en het is veel meer dan slechts een Europees noodfonds. Dat
zegt bijvoorbeeld ook René Tissen. Het ESM is een dictatorieel instituut als je de teksten erop naslaat. Het
voorziet ten eerste in een welvaartsoverdracht van Noord- naar Zuid-Europa. Dat is nog niet eens zo heel erg.
Belangrijker is nog dat de Nederlandse financiële onafhankelijkheid om zeep wordt geholpen. De EU en ECB
krijgen die macht. Het is een zeer grote stap naar een Europese superstaat waarin de komende decennia flink
bezuinigd zal gaan worden. Meer informatie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2012/articles/esm-mag-er-niet-komen.xml
http://www.courtfool.info/nl_ESM_Staatsgreep_in_17_landen.htm
http://www.wanttoknow.nl/economie/het-ems-en-goldman-sachs-de-vampierinktvis/
http://www.nu.nl/schuldencrisis/2850245/landen-kunnen-beslissingen-esm-niet-blokkeren.html
http://adbroere.nl/web/nl/columns/het-gewijzigde-esm-verdrag.php
http://petities.nl/petitie/het-esm-verdrag
http://www.usmarkets.nl/blogs/entry/politiek-onderwerp-het-esm-de-ultieme-democratie.html

Maar ach, het ESM is reeds een feit, helaas (http://www.nu.nl/economie/2907401/duits-hof-keurt-europees-noodfondsgoed.html). De Nederlandse regering heeft haar portemonnaie aan Brussel en Frankfurt gegeven.
•

Door al die steunpakketten van de FED en de ECB denken sommigen dat we toenemende inflatie hebben
of krijgen, maar dat is niet wat er gebeurt. Het gaat namelijk om de geldhoeveelheid in de reële economie.
Die neemt eerder af dan toe omdat er steeds minder leningen worden verstrekt door de banken en omdat
er versnelde terugbetaling wordt geëist. We hebben en krijgen te maken met biflatie (www.biflatie.nl). Ons
besteedbaar inkomen wordt steeds lager (ondanks lichte economische groei, http://www.nu.nl/algemeen/2912233/
koopkracht-daalt-met-075-procent-.html). Dit komt door hogere belastingen, lagere tegemoetkomingen en
pensioenen, hogere water- en energieprijzen, kinderopvang, hogere zorglasten en woonlasten, etc. Maar de
prijzen van woningen, aandelen en luxe goederen worden juist lager. Wij kunnen niet goed inschatten wat er
met de prijzen van voeding en kleding gebeurt, maar deze lijken te ook te willen gaan stijgen, zie onderstaande
grafiek. Ruwe voedingsprijzen zijn de laatste 5 jaar bijna verdubbeld. Levensmiddelenconcerns en supermarkten
kunnen hun prijzen niet makkelijk verhogen en hebben het dus moeilijk. We denken dat de diversiteit in het
aanbod van bepaalde goederen en voedingsmiddelen zal gaan verminderen. Er kan op termijn zelfs schaarste
ontstaan aan bepaalde dingen. Dit is dan iets dat wel op termijn kan leiden tot (extra) prijsverhogingen voor de
consument.

•

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

De huidige EUROcrisis is in gang gezet door met name de bank Goldman Sachs. De Olympische Spelen in
Griekenland (geen toeval) konden slechts door veel schulden aan te gaan gefinancierd worden. Goldman Sachs
heeft vervolgens Griekenland in een wurgreep gekregen (zie Duitse TV-uitzending via Wanttoknow, http://www.
wanttoknow.nl/economie/schuld-en-boete-de-prijs-van-ons-geldstelsel-2/) en zo begonnen de europroblemen. Frappant
om te zien is dat daarop de griekse premier is afgezet en dat daar Lucas Papademos voor teruggekomen is,
een voormalige bankier bij nota bene Goldman Sachs! Het klinkt voor het volk misschien geloofwaardig dat
een bankier de financiële problemen gaat oplossen, maar dit is een typische problem-reaction-solution
situatie. Het Griekse probleem is gecreëerd, de reactie is dat alleen een financiële man dit kan oplossen, en zo
wordt een stroman van Goldman Sachs binnengeloodst. Trouwens, wat is de reden voor het tot val brengen
van Griekenland? Dat is om een voorbeeld te creëren van wat er kan gebeuren als je je niet aan de Brusselse
begrotingsregels houdt. Vervolgens moesten alle andere Euro-landen flink bezuinigen. En zo komt er een fikse
recessie.
Iets vergelijkbaars is ook in Italië gebeurd. Berlusconi (ook een illuminati-lid) is vervangen door Monti, een
voormalig bankier van wederom Goldman Sachs. Bij de Europese Bank is er rond die tijd ook een nieuwe man
aan de top gekomen: Mario Draghi. En raad eens waar hij hiervoor topman was? Ja hoor, ook bij Goldman
Sachs. Ten tijde van Amerikaanse regering van George Bush Jr. was Henry Paulson de minister van financiën. Hij
was daarvoor topman bij Goldman Sachs. Ongelooflijk hoeveel macht deze ene bank heeft. En onbeperkt geld.
Samen met de FED (geen staatsbank, maar een private bank (http://www.youtube.com/watch?v=-X5ISQJEpV0)
zetten zij de financiële lijnen uit (http://www.nu.nl/economie/2883931/goldman-sachs-verzweeg-belangenverstrengeling-.
html). En die zijn desastreus voor Europa. De euro zal voorlopig nog niet vallen, maar onrust en economische
wanorde neemt toe in de getroffen landen. Opvallend is dat Duitsland, thuisland van de illuminati steeds buiten
schot blijft.
Lijst van voormalige werknemers van Goldman Sachs:
Lucas Papademos (interim Griekse premier die Griekenland definitief in armoede heeft gestort. Ooit werkzaam bij de FED en
de ECB. Lid van de Trilaterale commissie).
Mario Monti (Italiaanse premier die als eén van de eerste acties de privatisering van het water doorvoerde (oftewel, het
op termijn in handen geven aan bedrijven als Goldman Sachs en Monsanto). Iets waartegen de Italianen recent in een
referendum tegen gekozen hadden. Monti had een loopbaan bij de Europese Commissie, is lid van de Bilderberggroep en
huidig voorzitter van de Europese Trilaterale commissie.)
Mario Draghi (huidige president van de ECB)
Henry Paulson (voormalig minister van Financien onder Bush Jr.)
Otmar Issing (voormalig bestuurslid van de Bundesbank en senior economist bij ECB)
Peter Sutherland (financieel adviseur van Ierse regering tijdens de reddingsoperatie (nationalisatie) van de Ierse banken)
Robert Zoellick (President wereldbank, protagonist in het Enron-schandaal, vice president van Fannie Mae, een
hoofdrolspeler in de hypotheken-huizenfraude in de VS, werkte mee aan deregulatie van de financiële sector).
Robert Rubin (voormalig VS minister van financiën, opheffen van Glass–Steagall Act in 1999, waardoor de financiële rotzooi
de burgerij kon bereiken).
Fijne bank, he.

Nee nee, zo moet het dus niet! Wij zouden graag een hervormd banksysteem willen zien. Veel simpeler, stabieler
en veel goedkoper. Dat neemt de illuminati de wind uit de zeilen. Banken moeten worden gezien als een
nutsvoorziening, dus winst maken moet niet belangrijk zijn. Als dat niet commercieel kan, dan moet het maar een
staatsonderneming worden. Banken zouden alleen bankrekeningen moeten houden ten behoeve van het bewaren
van geld en het onderling betalen. Banken zouden ook wel hypotheken mogen verstrekken, maar alleen onder stricte
voorwaarden, tegen 0% rente en met een terugbetalingsverplichting binnen 20 jaar. Daar staat tegenover dat voor
het bewaren van geld er ook geen rente vergoed wordt. Dus geen spaarrekeningen. Bij banken moet je niet terecht

kunnen voor aandelen, opties, obligaties en financiële toverpakketjes. Eigenlijk moeten die zaken helemaal niet
meer bestaan. Bedrijven hoeven geen aandelen uit te geven om goed te kunnen functioneren (zie bijv rabobank
of het bouwbedrijf hier in het dorp). Op deze manier komt er geen geld bij in de economie, zodat de belangrijkste
oorzaak van inflatie is weggenomen en huizenprijzen op de lange termijn ongeveer gelijk blijven en daarmee ook veel
betaalbaarder. Huizenprijzen krijgen weer reëlere waarden, vergelijkbaar met de jaren 50-60. Om het risico van het
omvallen van de banken te verkleinen mogen banken niet meer dan 5x hun vermogen als lening hebben uitstaan.

In essentie is het geldsysteem eigenlijk erg simpel. Als we dit maar door
hadden, dan zouden we allen een gruwelijke hekel krijgen aan de banken....

8.

HET GROTE PLAATJE

Het is lastig om iets belangrijks in weinig woorden en met overtuiging te vertellen als het gaat om iets dat volstrekt
nieuw en onverwacht is voor je. Dat komt doordat we in ons hoofd kaders hebben gezet van wat we aannemelijk
vinden en wat niet. In feite zijn dat vooroordelen. Dat is heel normaal, maar het belemmert wel nieuwe inzichten.
We vragen je om zo goed mogelijk met een onbevooroordeelde blik te kijken naar de informatie in dit document.
We vragen je ook om te twijfelen aan je huidige kennis: het zou onwaar kunnen zijn. Ja, we weten dat wat we hier
presenteren soms schokkend en onverwacht is. Maar lees vooral door en trek de bronnen na als je het niet gelooft.
De houding die we eigenlijk van je vragen is: “Het zou waar kunnen zijn omdat ik aan mijn huidige kennis mag
twijfelen, maar ik weet het niet, dus ik ga verder met lezen en onderzoeken”.
Op een gegeven moment is het geheel aan informatie overtuigend genoeg en hoef je niet meer op onderzoek. Je
begint dan het grote plaatje te zien. Het is dat grote plaatje wat we moeten zien! Op dit moment ziet misschien
1% van de mensen dat grote plaatje en we moeten naar minstens 50%. Dat is het moment dat de grote
wereldproblemen (en sommige van je eigen problemen) pas echt aangepakt kunnen worden. Tot die tijd blijft het
doormodderen: hopen dat de politici het oplossen, hopen dat er ooit overal vrede komt, hopen dat geweld en ziekte
geminimaliseerd worden en hopen dat de natuur weer de ruimte wordt gegeven. Hopen zal niet werken. Nu niet en
straks ook niet. We moeten inzien en vervolgens handelen. Jij, jij en jij. En dan hoef je niet meer te hopen, maar zie
je van jaar tot jaar dat het leven en de samenleving verbeteren, mede door jouw toedoen. Maar doe het wel op de
juiste manier. Occupy en de “Arabische lente” zijn bijvoorbeeld wel aardige initiatieven, maar het is maar de vraag of
het effectief is. Of zoals David Icke het verwoordt:
“When we stop being divided, we’ll stop being ruled. What is happening at the moment with the emphasis on
protest against individual governments is another form of divide and rule because unless we know how the
game is played - globally - how on earth are we going to effectively respond to it? It has long been my view
that the ‘Left’ (linkse bewegingen) never picked up the ball in the first place in terms of an understanding of
world affairs. It has always positioned itself by manipulated design as a polarity to the ‘Right’. The Control
System needs polarised positions and groups to trigger the essential ‘class struggle’, more accurately known
as divide and rule.”
– David Icke

Misschien interesseer je je helemaal niet voor politiek, gezondheid of economie. Dat is ook niet belangrijk
voor het begrijpen van het probleem. Waar het om gaat, is dat je je realiseert deze deze zaken niet goed

functioneren en vooral dat deze in sterke mate door een groep mensen wordt beïnvloedt waardoor de
maatschappij (en je persoonlijke situatie) er schade van ondervindt. Realiseer je dat wij als bevolking een
zeer sterke macht zijn als we gezamenlijk en op de juiste effectieve manier handelen. Alleen dan kunnen
we de illuminati klein krijgen en zelf de maatschappij op een prettige manier vormgeven. Niet door te
demonstreren, actie te voeren, politieke partijen tegen elkaar op te zetten of te discussiëren over hoe we
omgaan met het naderende faillissement van Griekenland. Want dit alles legt niet bloot hoe de illuminati
aan de touwtjes trekken. Nee, dan werken we juist mee. De illuminati zijn gebaat bij verwarring, discussie,
politieke chaos en tegenstrijdigheid, want dit leidt steeds de aandacht af van henzelf. We hebben het
telkens over de gevolgen van hun acties, maar nooit over hun acties zelf. Wat we wel moeten doen leggen
we verderop uit, maar het begint bij het grootschalig ontmaskeren van hun macht.
9.

WERELDORDE ALS BEDRIJF (New World Order, NWO)

Eerste-klas illuminatist George Bush Sr. sprak zich al eens openlijk uit voor het creëren van een new world
order, o.a. op 11 sept. (!) 1990
(zie http://www.youtube.com/watch?v=YdyWs367iLQ en http://www.youtube.com/watch?v=byxeOG_pZ1o). In dit
document kun je lezen wat hij er verder mee bedoelde: http://www.apfn.org/pdf/BushsNewWorldOrder.pdf. Nu is
zo’n term natuurlijk voor verschillende interpretaties vatbaar en de massamedia hebben daar verder weinig
acht op geslagen. Menigeen zal zich geen beeld kunnen voorstellen bij de term. Wij wel. Wij denken aan
het boek 1984 van George Orwell. Uit dit boek komt de term Big Brother. Waar het om gaat is dat er steeds
meer macht wordt gecentraliseerd en gegroe-peerd totdat er nog maar weinig orders nodig zijn om het
grootste deel v/d wereld te leiden.
Out of these troubled times, our…objective - a new world order - can emerge…Today, that
new world is struggling to be born, a world quite different from the one we have known…
– George Bush Sr. (9/11, 1990)

Deze nieuwe wereldorde gebruikt subtiele manipulatie in plaats van onderdrukking. Het is een
schijndemocratie in plaats van een dictatuur. Veel verschil is er echter niet. Behalve dat het nu lijkt alsof
we vrijheid genieten. Dat denken de meesten van ons ook echt. Maar ben je echt vrij als je zo goed als
verplicht bent om meer dan 30 uur per week te werken, verplicht bent om je kinderen naar school te doen,
verplicht bent om vaccinaties te nemen, verplicht bent om je altijd te kunnen legitimeren? Velen zullen er
niet van wakker liggen en het zelfs goed vinden, maar dat is alleen maar binnen de kaders van de kennis
die je al had.
We staan op de rand van een wereldwijde transformatie. Het enige dat we nodig hebben
is een grote crisis en dan zullen alle landen de Nieuwe Wereld Orde accepteren
– David Rockefeller

De nieuwe wereldorde lijkt door ons te zijn gekozen, maar is dat niet. Net zoals de Europese regering niet
door ons is gekozen. De EU bepaalt inmiddels al een aanzienlijk deel van de wetten hier in Nederland.
Deze wereldorde is er nog niet, maar men werkt er de komende decennia langzaam naar toe. De
buzz-woorden zijn samenwerking, integratie, gezamenlijk optreden, etc. Er wordt veel gestuurd op
samenvoeging van overheidstaken, organisaties en bedrijven.
“corporations are taking over human society”
– David Icke
•

Overnames en fusies leiden tot steeds grotere multinationals. Dit leidt ook tot centralisatie van macht.
En dan te bedenken dat de Europese Unie de industrie nòg belangrijker wil maken (http://www.nu.nl/
economie/2930465/brussel-geeft-industrie-steun.html). Grote opkopers, geleid door slechts enkele illuminati
individuen, kunnen zich met een nagenoeg onbeperkte hoeveelheid geld op de markt bewegen omdat
ze door banken gevoed wordt, zichtbaar of niet. Bedenk dat het voor de illuminati banken (zoals
Goldman Sachs, Bank of America en Morgan Stanley) een fluitje van een cent is om geld te genereren
vanwege backup van de Amerikaanse centrale bank, de FED (een private bank trouwens en geen
overheidsinstelling). En het vermogen van deze Rothschild banken was een eeuw geleden al vele
biljoenen dollars! Genoeg om de eigen illuminati bedrijven flink te laten groeien en andere interessante
bedrijven op te kopen. Voorbeelden van door illuminati gestuurde multinationals zijn Ahold, BP,
Halliburton, Shell, Roche, Bayer, Monsanto, Liberty Global (UPC), Microsoft, General Electric, etc. Het

belang is om macht te verkrijgen in voeding, energie, medicijnen, landbouw, post, digitale informatie en
technologie en andere belanghebbende branches.
Bijvoorbeeld: Het Zwitserse farmacieconcern Roche neemt Illumina over om gentechnologie in handen
te krijgen. Ahold neemt Bol.com over om meer macht in de boekenverkoop te verkrijgen. UPS neemt
TNT Express over zodat pakketjes duurder worden en men ontmoedigd wordt om nog iets te posten,
want postzegels worden immers ook al steeds sneller duurder (http://www.nu.nl/economie/2784375/vreesduurdere-postpakketjes.html en http://www.nu.nl/economie/2923646/postzegels-worden-weer-duurder.html).
•

Waarom zijn toch zoveel zaken, waaronder de spoorwegen, post en energievoorziening,
geprivatiseerd? Welnu, dan kunnen ze opgekocht worden door bedrijven en onder controle van de
illuminati komen. Logisch dat er vanuit die hoek negatief wordt gereageerd als landen zaken weer
nationaliseren: http://www.nu.nl/economie/2789295/eu-en-spanje-woest-argentijnse-nationalisatie.html. En:
http://www.nu.nl/economie/2791129/eu-waarschuwt-argentinie-nationalisatie-oliebedrijf.html. In navolging van
Argentinië deed Bolivia hetzelfde: http://www.nu.nl/economie/2800454/bolivia-nationaliseert-spaans-bedrijf.
html. Het lijkt erop dat Zuid-Amerika bezig is om aldaar de invloed van illuminati te verminderen, een
goede ontwikkeling.

•

In Nederland is de volgende regering niet beter of slechter dan de vorige. Je hebt nuanceverschillen, maar echt
structureel verschil is niet echt. Welke regering gaat bijvoorbeeld de rente op 0% zetten (http://orthelius.info/
Index.php/het-is-de-rente-stupid/), uit de EU stappen, de gulden terugbrengen en banken nationaliseren? Er zijn
wel mensen en partijen die een aantal van die dingen roepen, maar uiteindelijk zijn het altijd de conventionele
partijen zoals PvdA, CDA, D66 en VVD (en nu ook GroenLinks) die het, onder gezag van de Koningin, altijd bij het
oude laten. En het oude betekent: in stroomlijn met de VS en met de illuminati.
Het is jammer dat we steeds gedwongen lijken te zijn te moeten kiezen uit de oude partijen. Daardoor krijgen
we nooit standpunten te horen zoals die worden verkondigd door partijen als SOPN en MENS. Zo krijgen we
nooit het idee dat het ook geheel anders kan. Dat het geldsysteem compleet veranderd moet en kan worden, dat
banken en multinationals aan banden gelegd moeten worden, dat iedereen een basisinkomen kan krijgen, dat
scholing en zorg op een heel andere manier kan worden ingevuld. Niet omdat het leuk is om het anders te doen.
Nee, om mensen gelukkiger en gezonder te maken. En om een prettigere samenleving te creëren.

•

De vijf grootste tankstations (Shell, BP/Aral, Esso, Jet en Total) leveren ongeveer 67% van de benzine die aan
automobilisten wordt verkocht. De rest komt van andere tankstations, maar die kopen bijna alles weer in bij
diezelfde vijf tankstations. Oftewel, de vijf bepalen de prijs en manipuleren deze. Je ziet dat de benzineprijs
harder stijgt dan de olieprijs, want soms is de olieprijs wekenlang ongeveer hetzelfde (en de euro/dollar ook),
maar stijgt de benzineprijs maar door. Niet gek dat er een onderzoek naar kartelvorming wordt gestart (http://
www.nu.nl/economie/2779636/duitsland-onderzoekt-kartel-tankprijzen.html). De olieprijs is overigens ook al een
gemanipuleerde prijs. Die is veel hoger dan noodzakelijk. Kostprijs voor het winnen van olie is nog altijd circa 4060 dollar per vat, terwijl de marktprijs al lange tijd boven de 100 dollar ligt. Kortom, je ziet dat de verkoopprijs
van brandstof door de elite wordt gemaakt, want alle vijf tankstations zijn al lange tijd illuminati-bedrijven. Vier
van de vijf bedrijven (en bijv. ook Chevron/Texaco) zijn afkomstig uit het voormalige Standard Oil (opgericht door
John D. Rockefeller met hulp van geld van Rothschild). Exxon komt ook uit Standard Oil en heeft 50% belang in de
NAM en heeft een joint-venture met DSM in Geleen. En zo kun je nog lang doorgaan. Waanzinnig veel bedrijven
staan onder de uiteindelijke controle van Standard Oil of wat het nu heet. Op dezelfde manier kun je ook een
analyse maken van General Motors, General Electric en diverse andere Amerikaanse multinationals.

•

Grote multinationals hebben het geld en de macht om andere bedrijven op te kopen als ze interessant zijn (voor
de doeleinden van de illuminati) en zo wordt de macht alsmaar uitgebouwd totdat de overgrote meerderheid
van de wereldwijde bedrijvigheid door deze supermultinationals wordt beheerst. Het is een grote bron van
schijnconcurrentie en schijnkeuze. Het is een bedekte manier van bepalen wat het volk koopt. Overigens, wist je
dat de meeste hele grote multinationals 0% belasting betalen? Is dat nou eerlijke concurrentie? Zie:
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/26-van-30-grootste-corporaties-betalen-0-belasting/
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/christine-lagarde-imf-betaalt-geen-belasting/

•

Wapenleveranciers rekenen wij ook tot de multinationals, al zijn ze meest Amerikaans. De VS verkopen veruit
de meeste wapens aan andere landen en de afgelopen twee jaar is dit verdrievoudigd! (http://www.nu.nl/
buitenland/2893712/amerika-beurt-recordopbrengst-wapenverkoop.html).

•

Mutinationals zijn dus vehicels van waaruit illuminati opereren, naast de banken en regeringen (http://www.
youtube.com/watch?v=_EQyeZCZyUM&feature=player_embedded). Een lijstje van echte illuminati-bedrijven:
1. Oliebedrijven zoals Shell, BP, Total, Esso, etc.
2. Carlyle groep (familie Bush)

3. Halliburton
4. Monsanto
5. Talloze banken, met voorop de FED, Goldman Sachs en Barclays.
6. Farmaceutische bedrijven (Bayer, Roche, Glaxo-Kline-Smith)
Je kunt dus wel stellen dat een hoog percentage van de supergrote multinationals in handen is van een
selecte groep illuminati. Dat is verontrustend. Zoveel macht in handen van zo weinig mensen. Wat ze
doen is aan touwtjes trekken en de hele grote lijnen uitzetten. De rest gebeurt vanzelf wel binnen de
aldus gezette kaders. Infiltratie en manipulatie kan daarom soms al voldoende zijn om effectief te zijn.
Het zijn trouwens ook internationale organisaties met aanzien, die eigenlijk ordinaire illuminati-vehicles zijn en
waaruit met veel macht wordt gedelegeerd. Deels door illuminati opgerichte organisaties, deels organisaties waar
illuminati in zijn geïnfiltreerd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wereldbank
NAVO
WTO (Wereld handels organisatie)
Verenigde Naties
ECB, FED
Europese Commissie (heeft erg veel macht vergaard zonder ooit democratisch te zijn gekozen (http://www.
youtube.com/watch?v=ipRjef0MEFc&feature=related).)
Bilderberg-groep (http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2012/06/verslag-bilderberg-conferentie-1966.html)
Trilaterale commissie (een denktank gesticht door David Rockefeller, een commissie die openlijk verklaart,
dat nationale democratieën te veel autonomie zouden genieten)
“We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er
gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit - de meesten begrijpen
toch niet wat er is beslist - dan gaan we weer wat verder (richting een politieke
europese unie). Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.”
– Jean Claude Juncker (illuminatist)

We moeten als bevolking zelf het heft in handen nemen nu onze overheden en het bedrijfsleven misbruik maken
van ons. ‘Power to the people’ is een uitzending van VPRO Tegenlicht over kleinschalige samenwerking door groepen
burgers op het gebied van energievoorziening, verzekering en naoaberhulp. Prachtig! Zie:
http://www.uitzending-gemist.com/nederland-2/tegenlicht-power-to-the-people.

10.

VERSTANDIGE MENSEN DOEN WAT DE ILLUMINATI WILLEN

Verstandige mensen laten hun kinderen vaccineren, stemmen in met het redden van banken en vinden dat vet eten
ongezond is. Maar helaas zijn dit keuzes en meningen die voorbewerkt zijn (zie ook het boek “Voor een echt
succesvol leven” - Bas Haring). Via media wordt ons verhalen verteld, die wij elkaar vervolgens vertellen en
zo worden wij “verstandig”. Het verstand wint het van het gevoel.
We denken zelf dat we verstandig zijn, maar eigenlijk vormen we ons wereldbeeld deels op basis van
onwaarheden, speculatie en angst. Lang niet altijd op feiten en werkelijkheid. De waarheid is dat (moderne)
vaccinaties slecht voor ons zijn (dat maken we heel duidelijk in appendix 2), dat banken beter failliet
kunnen gaan en dat vet op zichzelf niet dik maakt of ongezond is (afgezien van transvet, wat behoorlijk
schadelijk is en daarom is verboden in Canada – maar waarom hier niet?).
Autoriteiten (overheid, voedingscentrum, persbureau’s, artsen, etc.) zijn geloofwaardig, maar zijn ook autoritair. Veel
autoriteiten worden van bovenaf een kant op gestuurd door illuminati. Verstandige mensen hebben veel vertrouwen
in autoriteiten en laten zich dus een beetje sturen. En vaak zijn het vooral verstandige mensen die deel uitmaken van
autoriteiten, dus zo blijft een autoriteit intact.
11.

DE NATUUR WORDT JE AFGELEERD

Het is makkelijk om het kind in jezelf kwijt te raken, maar dat hoeft niet (luister eens naar Foto van vroeger 
Rob de Nijs of Kleine jongen  André Hazes). In onze maatschappij heerst er veel druk om het kind in jezelf kwijt
te raken en dat is een slechte zaak. Op de middelbare school moet je leren en presteren. Dat wordt nu helaas ook
steeds meer doorgevoerd op de basisschool.
Kinderen zijn puur, eerlijk en vanuit de essentie (http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/een-eigenstem/).
Kind zijn moet o.a. betekenen dat je doet wat je leuk vindt zonder te denken aan tijd en prestatiedruk. Je
leert door te spelen. Het hoeft niet de hele dag door, maar wel een flink deel van de dag. Dit geldt ook
wel een beetje voor volwassenen! Veel mensen kunnen wel plezier in hun werk vinden. Maar veel andere
mensen moeten zonder veel plezier werken voor de centen. En dat is zo jammer. Want het is vaak niet
nodig wanneer de maatschappij anders georganiseerd zou zijn. Minstens de helft van de banen zijn
overbodig! Dat zullen we verderop uitleggen.
Een gezonde baby heeft van alle mensen de meeste feeling met de natuur. Gezonde kleine kinderen
hebben een uitstekende intuïtie, lijken soms gedachten te kunnen lezen, hebben veel binding met de
natuur en voelen/zien misschien aura’s. Net als sommige volwassen.
Aura’s? We gaan toch niet zweverig worden?
Niks zweverig of raar. Een aura is een electromagnetisch veld dat gegenereerd wordt door een levend
object. Vergelijkbaar met de electromagnetische schillen die om de aarde hangen. Zo heeft elke boom
en elk mens een electromagnetisch veld (=aura). Hoe die er precies uitziet (maar echt zien kun je het
niet), hangt enigszins af van de gesteldheid van het individu. Het is dus ook een afspiegeling daarvan. Er
bestaan apparaten om een aura (dus het electromagnetisch veld) op een soort foto vast te leggen. En er
valt therapie op te doen (http://www.fonteine.com/aura_schoonmaak.html).
Het vermogen om iets te vernemen van een aura wordt je afgeleerd. Het is alsof je van kinds af aan nooit
op een geur of het reukvermogen wordt gewezen. Dat zintuig kun je dan verliezen. Het 6e zintuig, namelijk
die waarmee je electromagnetische velden kunt “voelen”, hebben de meesten van ons verloren.
Door de invloed van geld, werk, status, hebzucht en preklinische ziekte wordt velen van ons ook afgeleerd
om van de natuur te houden en er verbinding mee te voelen. Biologisch gezien zijn we onlosmakelijk
verbonden met de natuur: we kunnen er niet zonder (anders zouden we bijvoorbeeld geen eten hebben).
Maar velen van ons hebben wel èrg veel afstand van de natuur genomen. We gaan van een stenen huis
in een metalen auto naar een betonnen kantoor en lopen door op plastic schoenen over een plastic vloer.
Elke week een dag wandelen in de natuur zou veel mensen helpen. De energievelden van bomen en
leylijnen werken positief op onze gezondheid. Het is iets wat mensen van oudsher altijd gedaan hebben,
maar de moderne maatschappij maakt het lastig.
12.

DE GEMANIPULEERDE NATUUR

Men zit aan de natuur te prutsen en dit gaat steeds verder. (zie bijv http://www.nu.nl/buitenland/2928236/australieklaar-aanval-zeesterren.html). Eerst werden gewassen gekweekt en dieren gefokt. Tot dusver geen groot probleem.
Vervolgens worden planten genetisch gemanipuleerd. Hier moet je vraagtekens bij zetten, want de natuur heeft niet
voor niets gedurende miljoenen jaren de planten gemaakt tot wat ze zijn. Het lugubere bedrijf Monsanto doet daar
een schepje bovenop. Volgens David Icke is het de bedoeling van Monsanto om met hun genetisch gemanipuleerde
gewassen ook ons te manipuleren. Of dat echt waar is…… Zolang je je er niet in verdiept hebt kun je geen ja en geen
nee zeggen. Je kunt alleen rekening houden met de mogelijkheid dat het zo is.
En nu willen ze aan het klimaat knutselen omdat het te warm zou worden. http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/
obama-wellicht-bereid-aan-het-klimaat-te-knutselen/. Men wil het weer beïnvloeden. En ze willen CO2 opslaan. Een
nutteloze en gevaarlijke bezigheid. Het is niet zeker dat CO2 de oorzaak is van het warmer worden van de aarde, het
zou ook de toegenomen zonactiviteit kunnen zijn (documentaire The Great Global Warming Swindle, uitgezonden
via het TV-programma Reporter). Er wordt ons vermoedelijk onterecht voorgespiegeld dat de zeespiegel meters
zal stijgen. Bangmakerij die ons naar een bepaald gedrag moet sturen. Neem nou dit soort onzin: http://www.nu.nl/
wetenschap/2870237/toename-onweer-bedreiging-ozonlaag.html

Ach, in de jaren ’70 was men bang dat het te koud aan het worden was (“De menselijke maat“ - Salomon
Kroonenberg). Zo is het nooit goed. De helaas te vroeg aan kanker overleden schrijver Michael Chrichton liet al zien
dat het niet zo moeilijk is om wetenschappelijk onderzoek aan het klimaat te manipuleren ( boek “State of Fear),
alvorens hij waarschuwde voor nanotechnologie en geknutsel aan micro-organismen (boek “Prooi”).

Met vaccinaties knutselen we aan ons eigen immuunsysteem. Met medicijnen aan ons hormoonsysteem. Het
krachtige wapen bij ernstige infectieziekten, antibiotica, wordt overmatig gebruikt, waardoor niet alleen bacteriën
resistent dreigen te worden, maar waarmee we ook onze darmflora beschadigen, waardoor onze weerstand verder
verzwakt. We laten ons lichaam niet meer op natuurlijke wijze de uitdagingen in het leven aangaan. Je denkt dat zeep
goed voor ons is, maar dat blijkt dan ook niet helemaal zo te zijn: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/anti-bacterielezeep-bereikt-het-tegendeel/

En zo gaat het knutselen aan de natuur en aan onszelf maar door. Onnodig en mogelijk gevaarlijk, zoals Crichton
schitterend illustreert. Je moet het niet willen, maar het gebeurt wel. Daar zijn vaak economische oorzaken voor
aan te wijzen (money rules, not nature). Laten we nou gewoon meer de natuur z’n gang laten gaan. Ons lichaam is
namelijk perfect aangepast op de natuurlijke omstandigheden zoals die in de oertijd golden. Hoe meer we van die
omstandigheden afwijken, hoe groter het risico op ziekten en het niet gelukkig zijn.
13.

BEKIJK DOCUMENTAIRES, ARTIKELEN, BOEKEN, VIDEO’S, WEBSITES

De hoeveelheid informatie en bewijsmateriaal die beschikbaar is om ons verhaal te ondersteunen, is
overweldigend. Er bestaan natuurlijk ook onzinverhalen en prutswebsites, maar deze buiten beschouwing
gelaten, vormt zich een samenhangend en consistent beeld van wat de groep illuminati is en wat ze doet.
Hoe meer je van deze informatie bekijkt, hoe meer je overtuigd zult raken van het feit dat de illuminati
ons en onze maatschappij toch behoorlijk sturen. Je gaat zien dat ze best wel veel invloed hebben op
ons zonder dat we het ons in eerste instantie realiseren. En dat deze invloed ongewenst is. Als je verder
leest en onderzoekt, zul je ook gaan zien dat ze heel langzaam op een route manouvreren naar een
samenleving die we absoluut niet willen. Die aanstaande samenleving is dus geen toeval of noodzakelijk
gevolg van moderne tijden. Nee, het is het gevolg van een groep idioten aan het stuur. Bekijk en lees dus
de informatie die we je hier bieden:
Initiatief

Wat is het

Actie te ondernemen

David Icke

Deze man heeft al meer dan 20
jaar veel brede en diepgaande
kennis van de illuminati.
Website met goede informatie over
gezondheid, illuminati, etc. Zeer
breed en informatief.
Zeer goede films over het
geldsysteem, 9/11, de mens en
wat je zelf kunt doen. Heeft een
boeiende toekomstvisie.
Man die veel weet van illuminati en
de dictatuur in de V.S.

Word lid van de gratis nieuwsbrief en
bekijk video’s van hem op YouTube.com.

Zeer goede film die de
systematische onderdrukking door
de illuminati uitlegt.

Film bekijken. Tip: Als je de eerste
keer kijkt, begin dan vanaf 43
minuten. http://www.youtube.com/
watch?v=U25AtWcERko

Ron weet erg veel van gezondheid, heeft een enorm archief. Maar
hij lijkt ons niet volledig bewust van
de illuminati.

Word lid van de gratis nieuwsbrief.

www.davidicke.com
WantToKnow
www.wanttoknow.nl
Zeitgeist
www.zeitgeistmovie.com
Alex Jones
www.infowars.com
www.prisonplanet.com
Thrive Movement
www.thrivemovement.com
Ron Fonteine
www.leefbewust.com

Grasduinen op de website en lid van de
nieuwsbrief worden.
Films bekijken, eerst Moving Forward, dan
Zeitgeist en dan Addendum.
Bekijk video’s van hem op YouTube (al is
het nogal schreeuwerig) en grasduin op
de websites.

Wat betreft David Icke, een absolute aanrader is een uitzending op de kroatische landelijke televisie
(Engels ondertiteld): http://www.davidicke.com/headlines/60212-david-icke-speaking-for-two-hours-onmainstream-croatian-television. Of David Icke bij Alex Jones: http://www.youtube.com/watch?v=X_
WJDPjIpl8&NR=1&feature=fvwp.

Andere interessante websites die relevant en interessant zijn:
www.niburu.nl
www.argusoog.nl
www.wijwordenwakker.org
www.vrijspreker.nl
www.earth-matters.nl

www.nieuwskanaal.com
www.nieuwemedianieuws.nl

Namen:
Marcel Messing (boek: Worden Wij Wakker?)
Harry Veendaal (boek: ZKH over smerige praktijken van Prins Bernhard)
Gore Vidal
Webster Tarpley
Daan de Wit
14.

OPSTAND TEGEN DE ILLUMINATI

Natuurlijk gaat niet iedereen van de illuminati families van harte mee. Sommigen wijzen de ideeën van de
hand en zoeken hun eigen weg. Er zijn diverse voorbeelden:
•

Prins Charles is voorstander van natuurgeneeswijzen. Niet bepaald iets wat bij illuminati hoort.
Vermoedelijk gaat hij niet aan de macht komen en wordt hij overgeslagen.

•

Prinses Diana wilde zich niet inlaten met de illuminati praktijken heeft dat hoogstwaarschijnlijk met
de dood moeten bekopen.

•

Koningin Juliana en haar dochter prinses Irene.

•

Prins Friso (en nu istie nagenoeg dood) http://orthelius.info/Index.php/even-wat-feitjes-omtrent-hetongeluk-van-friso-en-zijn-bezigheden/.

•

Bill Clinton? Hij kwam aan de ketting te liggen en werd gechanteerd met Monica Lewinsky. Zijn
vrouw Hillary Clinton is wel een echte illuminati.

Er zijn ook mensen die dichtbij de praktijken van de illuminati hebben gestaan, maar daar afstand van
hebben gedaan en hun informatie naar buiten brengen.
•

John le Carré. Auteur van diverse onthullende boeken. Hij was daarvoor spion bij de Britse
geheime dienst (MI5 en MI6). Er was een onthutsend interview met hem in Tegenlicht: http://
tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2006-2007/interview-met-john-le-carre.html

•

Aaron Russo stond dicht bij de Rockefeller familie en hoorde zo van tevoren van de plannen van
9/11: http://www.youtube.com/watch?v=LZjKKUEHTKk en produceerde daarna kritische films. Hem
werd verteld over microchips die geïnjecteerd gaan worden (via vaccinaties) (http://www.wanttoknow.
nl/overige/mind-control/rustig-aan-er-zijn-genoeg-chips-voor-iedereen/). Hij was erg kritisch op de FED
(Amerikaanse centrale bank) en de aanstaande New World Order (illuminati) en zei dat Amerika
verandert in een fascistische staat (wat in de praktijk ook zo is). Hij stelde zich presidentskandidaat
in 2004 als libertariër. Vervolgens ging hij in 2007 op 63-jarige leeftijd dood aan kanker. Althans, dat
is de officiële lezing. Hij is misschien vermoord (http://www.youtube.com/watch?v=Axz6xkWowZk&featur
e=related).

•

John F. Kennedy, voormalige president van de Verenigde Staten. Hij wilde de praktijken van de
illuminati naar buiten brengen en aan banden leggen (http://www.wanttoknow.nl/overige/john-kennedyliet-ons-order-11110-na-wauw/).
Dit heeft hij met zijn leven moeten bekopen.
“We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies
primarily on covert means for expanding its sphere of influence — on infiltration instead
of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice,
on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted
vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine
that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.”
– John F. Kennedy

Oftewel, hij als president van de V.S. onthulde zelf dat er een samenzwering wereldwijd bezig is de macht
naar zich toe te trekken. En vermoedelijk stond hij er ook bloot aan en wilde hij het niet accepteren. De
officiële lezing van de moord op zijn persoon is hoogstwaarschijnlijk niet correct.
•

George Orwell. Auteur van het beruchte boek 1984, dat uitkwam in 1948, waarin hij een wereld beschreef
die nog niet eens zo ver af staat van wat we tegenwoordig hebben. Het is een schrikbeeld wat hij schetst,
maar het lijkt sprekend op plannen van de illuminati. Orwell heeft in oorlogen gevochten en werkte bij

de BBC. Niet lang na het schrijven van zijn boeken overleed hij op 46-jarige leeftijd (is dat niet een beetje
verdacht….?).
En er zijn ook mensen die tegen een illuminati-muur oplopen en het opgeven. We bedoelen dat er bepaalde harde
eisen gesteld zijn, onzichtbaar voor de buitenwereld, waar de persoon niet aan mee wil werken maar er eigenlijk wel
toe wordt gedwongen, bijvoorbeeld door collega-politici die wel (bewust of onbewust) illuminati-gezind zijn. Het kan
hun functioneren lam leggen (bijv. Job Cohen) of hen doen besluiten te stoppen. Waarom hield Wouter Bos (PvdA)
opeens op met politiek? Zogenaamd om bij het gezin te zijn, maar even later zien we hem terug bij KPMG. Idem voor
Camiel Eurlings (CDA). En waarom hield Femke Halsema (GroenLinks) er opeens mee op, het ging net zo goed? Idem
voor drijvende kracht achter de groene politiek van GroenLinks, Cees Vendrik.
Politici met voldoende zeggenschap die niet tot de orde van illuminati behoren lijken dus voortdurend in de tang te
worden gehouden. Het is vermoedelijk een belangrijke reden waarom politici aftreden of worden vermoord. Dit is
wat Job Cohen zei toen hij het voorzitterschap van de PvdA neerlegde:
“Wij zijn in dienst van iets dat groter is dan wijzelf. En daarom treedt ik vandaag terug.”.
Een ogenschijnlijk onbeduidend berichtje “Topman PostNL stapt op” laat zien dat hier iemand tegen een muur opliep
van een raad van commissarissen, meestal bevolkt door mensen die zich schikken richting de door de illuminati
gewenste route: http://www.nu.nl/economie/2791382/topman-postnl-stapt.html. We drukken ons hier expres zo uit. Het wil
helemaal niet zeggen dat commissarissen illuminati zijn. Immers, de groep illuminati is niet zo heel groot en het is
maffia-achtige verdeel-en-heers politiek die zij uitvoeren. Toch bestaat er op een bepaalde manier druk om bedrijven
te reorganiseren en fuseren op een manier die past in het grote plaatje van de illuminati en daar speelt de raad van
commissarissen een rol in. Het is niet voor niets dat het meestal oud-politici, bankiers en rijke industriëlen zijn die in
die raden plaatsnemen.
De beste opstand die er bestaat is de illuminati te ontmaskeren, niet door er tegen te vechten. Oftewel, informatie
ver en in ruime mate verspreiden. Het valt niet mee om het verhaal dat wij in dit document vertellen publiekelijk te
openbaren. De illuminati kennen diverse manieren om mensen monddood te maken:
•

Iemand inhuren om de persoon te laten doodschieten en er een verhaal van maken (zoals John
Lennon, Pim Fortuyn, John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Martin Luther King, Gandhi?).

•

Verkrachting/verhoudingen suggereren en de persoon aanklagen of afzetten (zoals Julian Assange
van Wikileaks). Of met iets anders kleins of verzonnens aanklagen (http://www.wanttoknow.nl/overige/
micha-kat-journalist-vervolgd-in-nederland/). Zo is ook Ryke Hamer buitenspel gezet (http://gnm-nl.be/
index.php?option=com_content&view=article&id=442:nieuwjaargroet-van-dr-hamer-2012&catid=50:lezenswa
ardigheden&Itemid=99).

•

Ongeluk ensceneren (Prinses Diana, Poolse president Lech Kaczynski (http://www.nu.nl/
buitenland/2774652/dood-poolse-president-waarschijnlijk-geen-ongeluk-.html))

•

Boeken uit de handel te duwen, straks websites onvindbaar te maken (Survival of the fattest –
Cunnane, Pure white and deadly – John Yudkin, De Boogeyman – Peter Stuivenberg).

•

Kanker te introduceren bij de persoon (viraal?) (Michael Crichton, Stephen Cunnane, diverse ZuidAmerikaanse presidenten waaronder Chavez).

•

Reportages waarin de persoon belachelijk wordt gemaakt.

•

De reguliere visie extra aandacht geven.

Toch blijkt er via Wikileaks een zekere mate van ontmaskering te gebeuren (http://www.youtube.com/
watch?v=-obOkIWCfTM). De voorman van Wikileaks, Julian Assange, heeft talloze misstanden, veelal
begaan door illuminati, openbaar gemaakt. Het ontmaskeren van de illuminati en hun daden is datgene wat
zij het meeste vrezen. Julian Assange, wordt daarom flink aangepakt (hij zou iemand aangerand hebben),
maar Assange is slim en heeft asiel aangevraagd in Ecuador, zodat hij van daaruit verder kan gaan met onthullen. De
machtpartij in Londen zet zelfs diplomatieke betrekkingen met Ecuador op het spel om Assange te pakken te krijgen.
(http://www.nu.nl/buitenland/2885520/londen-waarschuwt-ecuador-mogelijke-aanval.html).
Wikileaks heeft tot veel commotie geleidt, diverse onthullingen, maar helaas nog niet tot verandering
van het systeem en ook niet tot het doen wankelen van de illuminati. Het is de vraag of Assange zelf
de connectie met een groep als de illuminati heeft gelegd, of dat hij uit lijfsbehoud die connectie niet
publiekelijk maakt. Het aantal mensen dat hierdoor bewust is geworden van de macht van de illuminati is in
elk geval niet zo groot. Blijkbaar kan zelfs een dergelijk uiterst grote hoeveelheid onthullingen niet zorgen

voor het omverwerpen van de macht van de rijken der aarde, omdat er geen gecoördineerde activiteit
achter wordt vermoed. Maar wat dan wel?
15.

MACHTSZIEKTE

Waarom doen de illuminati toch wat ze doen? Het is haast niet te geloven dat het bestaat. Ze doen het niet
om het geld, want dat hebben ze in overvloed en kunnen ze zelf maken. Het gaat om macht. Macht over de
wereld. Daarbij is er geen empathie voor anderen.
Grote honger naar macht is werkelijk een ziekte. De kans op narcisme wordt groter bij stapeling van
gifstoffen in de hersenen (http://www.leefbewust.com/themas/toxines.html). De echte gekken zitten vaak op
hoge posities en kunnen daar hun narcisme botvieren. Dat zie je in de topsport, in het bedrijfsleven, in de
overheid. Macht trekt geesteszieke personen aan.
http://www.winning-teams.com/narcissisticpersonality.html
http://www.psychologytoday.com/blog/evolution-the-self/201112/narcissism-why-its-so-rampant-in-politics
http://accesstoinfo.blogspot.nl/2009/08/bullies-and-psychopaths-in-government.html

Er speelt daarnaast nog iets anders. David Horrobin legt in het sublieme boek “The madness of Adam
and Eve” uit dat een bepaald percentage van de bevolking genetische aanleg heeft om schizofrenie of
manische depressiviteit te krijgen. Heel opvallend is dat de familieleden daarvan relatief vaak geniaal zijn.
Of een machtige positie bekleden (machtswellustig zijn). Het lijkt allemaal weinig verband met elkaar te
hebben, maar de auteur maakt klip en klaar dat het aan elkaar gerelateerd is en dat het met die genetische
aanleg te maken heeft. Oftewel, er zijn families waar er generatie na generatie familieleden zijn met honger
naar macht, en leden met zeer hoge intelligentie. Maar de prijs hiervan is dat er ook familieleden zijn die
kierewiet zijn. Sterker nog, deze eigenschappen komen ook wel samen in dezelfde persoon. Einstein
was bijvoorbeeld geniaal maar ook wel een beetje gek. En er is weinig twijfel dat een geniaal persoon
met honger naar macht de top echt wel zal bereiken, meestal ten koste van anderen. Want een andere
karaktereigenschap die hierbij hoort is gebrek aan empathie. Soms zelf een absoluut gebrek: de persoon
ontbeert het vermogen om zich in te leven in de pijn of verdriet van iemand anders. Hij (het is meestal een
hij) kan zonder enig berouw iemand pijn doen of vermoorden.
Dat is verontrustend. Er zijn dus mensen en families die niets om andere mensen geven, maar die wel
erg slim zijn en de macht willen hebben. Dit moeten we concluderen na het lezen van het boek van David
Horrobin. Binnen de illuminati bestaan familiebanden die soms eeuwen teruggaan en de genoemde
eigenschappen lijken er samen te komen. In de beginperiode van de illuminati waren er veel slimme
wetenschappers en kunstenaars bij betrokken. Horrobin geeft dus een biologische verklaring voor het
bestaan van de illuminati.
Maar Horrobin vertelt meer. Het blijkt dat veel met omega-3-vetzuren te maken heeft, met name met de stof
EPA (eicosa-pentaeenzuur). Een tekort hieraan kan ervoor zorgen dat de aangeboren genetische aanleg
(voor schizofrenie, genialiteit, machtswellust en gebrek aan empathie) daadwerkelijk tot uiting komt bij de
persoon. Het is goed voorstelbaar dat in een wereld waar zo’n omega-3-tekort niet bestaat, mensen lang
zo gek en machtswellustig niet worden, maar dus ook niet zo geniaal. Studies laten zien dat mensen met
schizofrenie veel meer baat hebben bij een flinke dosis EPA dan met gebruikelijke medicatie: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15276668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15060086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12458967
http://www.goodreads.com/book/show/549936.Madness_of_Adam_and_Eve

Horrobin was een briljante pure wetenschapper die slecht kon tegen de onrechtvaardigheid en slechte
geïnformeerdheid in de wetenschappelijke wereld (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12844396).
16.

ILLUMINATI KAARTSPEL (deel 2)

We zullen nog een aantal kaarten tonen, maar het geheel aan kaarten kan ook op internet worden
bekeken: http://wemustknow.net/2010/06/illuminati-nwo-card-game-revisited-new-findings-whole-card-set-is-herethis-time/. Een aantal kaarten lijken toekomstbeelden te schetsen.
(Links:) Samenvoegen van banken en munten. De euro hebben we reeds gekregen, maar de kaart lijkt aan

te geven dat de euro samengevoegd gaat worden met de US dollar en dat deze twee later samengaan met
de Britse Pond. De blauwe vis hebben wij nog niet herkend, maar zou de yen of de yuan kunnen zijn (??).
(Rechts:) Sinds 1911 worden uitgeverijen van geschiedenis-boeken opgekocht. Zo leren je kinderen niet de waarheid,
maar datgene wat men wil dat we weten.
(Rechts:) Het is toch wel absurd dat Barack Obama zo snel de Nobelprijs voor de vrede kreeg. Waarvoor
eigenlijk? Welnu, om gezag te verkrijgen. En dat de EU in 2012 de nobelprijs voor de vrede kreeg is een
bewijs dat deze prijs is gekaapt door de illuminati. De EU...! Een instituut dat kunstmatige gecreëerde
oorlogen in bedwang weet te houden. Belachelijk. De echte oorlog tegen de burgers is nog altijd in volle
gang, met de EU als belangrijke speler. Jaja, oorlog = vrede.
(Rechts:) Bill Clinton aan de ketting. Amerikaanse presidenten hebben eigenlijk niet zo veel te vertellen.
Er is ook een kaart van Hillary Clinton die aangemoedigd wordt om Bill in de tang te hebben. En ja, waar
kwam Monica Lewinksy opeens vandaan? Een poging om Bill Clinton af te zetten.
Mensen, we worden verblind door wetenschap. Veel wetenschap is gekaapt door commercie en als instrument
ingezet door illuminati. Veel onderzoek kan niet worden gedaan zonder subsidies. De grootste bedragen komen
van fondsen van de EU en van farmaceutische bedrijven. Uiteraard niet zonder een tegenprestatie. Subsidiegevers
bepalen welk onderzoek ze wel en welke ze niet steunen. Zo wordt onderzoek vrij aardig gestuurd. Vervolgens doen
de media de rest.
Sommige van de meest geavanceerde wetenschap gebeurt binnen de hekken van de illuminati (HAARP, CERN, etc).
Zie ook boek Het Bernini Mysterie (“Angels & Demons”) van Dan Brown en de recentere boeken van Michael Crichton
(Prey, State of Fear, Next). Deze wetenschap wordt tegen ons ingezet, zoals bijv. de Mexicaanse griep-vaccinatie.
Soms is wetenschap goed natuurlijk, maar ze moet met het juiste beleid worden toegepast in de samenleving.
Kerncentrales en draadloze netwerken zijn geen optimale keuzes voor ons welbevinden. Verder zou het beter zijn
om meer geloof in de natuur in plaats van de wetenschap te hebben. De natuur kan kanker in principe oplossen (zie
appendix 1), maar technologie gebruikt de botte bijl en sommigen overleven dat.
(Rechts:) Farmaceutische bedrijven die iets in het water stoppen om te vergeten? Er wordt al gepraat over
het toevoegen van statines aan drinkwater (http://vorige.nrc.nl/economie/article1589085.ece
http://www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl/archief/volledig/id101-polypil-zet-stapje-richting-drinkwater.html, http://
www.heartprotection.nl/pages/option2/plokker/5/18.html), maar wat zijn vergeetmedicijnen? Zou het dan toch

misschien beter zijn om in de toekomst en eigen waterbron te hebben (net
als vroeger) of zelf drinkwater aan regenwater te onttrekken?
De volgende drie kaarten zijn nogal onheilspellend.

De energiecrisis zou er inderdaad kunnen komen als de olietoevoer wordt dichtgeknepen (via Iran wellicht).
Of er daadwerkelijk een olieschaarste op aarde is (peakoil), kunnen wij niet beoordelen. De tekenen wijzen
er wel op, maar is dit geënsceneerd of niet?
De tweede kaart lijkt aan te sturen op een grootschalige populatie reductie (sommigen zeggen met 90%).
Tja, als dat echt een doel is van de illuminati, dan is het geen wonder waarom men onze gezondheid
geleidelijk aan steeds meer schade toedoet.
De derde kaart kondigt een derde wereldoorlog aan. Sommigen zeggen dat dit tussen de V.S. en China/
Rusland zal gaan. Wij hebben geen idee, maar er wordt wel over gesproken door illuminati-onderzoekers.

17.

ONZE KINDEREN

Met elke generatie veranderen bepaalde gewoonten en helaas de laatste decennia niet de goede kant
op. Onze kinderen krijgen (en dus nemen) meer vrijheid om dingen te doen die niet goed voor ze zijn. We
laten ze zuipen, bellen, blowen, gamen en geld lenen. Coma-zuipende kinderen van onder de 16! (http://
www.nu.nl/gezondheid/2270260/comazuipen-tast-hersenen.html). Menig kind onder de 10 jaar is al aan de
drugs (ritalin), met kwalijke bijwerkingen. Het aantal gebruikers van ADHD-medicijnen is toegenomen van
70.000 in 2005 tot 200.000 in 2011. Het zal zeker zo zijn dat kinderen iets drukker zijn geworden door
slechte voeding (suiker, McDonalds, kunstmatige zoet/kleur/smaakstoffen), maar het is ook zeker zo dat
de opvoeding van de ouders is verslechterd (te weinig tijd en teveel TV) en dat er steeds makkelijker door
doctoren (en ouders) naar ritalin wordt gegrepen.
Kinderen hangen uren per dag voor de TV of computer. Als kinderen met behulp van computerspelletjes als
“Total War” leren dat oorlog normaal is, dan is het makkelijker om later een oorlog in te gaan. Oorlog is dan
een spelletje voor de brain-drilled boys die het spelen (http://www.youtube.com/watch?v=5rXPrfnU3G0). Met de
stuurknuppel in de ene hand en de andere hand aan de knoppen gaan de burgers naar de knoppen.
OORLOG = WAANZIN. Altijd.
Tieners met duizenden euro schuld zijn slaven van de toekomst. En als de studiebeurs in z’n compleetheid
een lening wordt, dan zijn studenten ook het haasje.
Veel kinderen die nauwelijks nog buiten komen, maar continu gamen op de computer. Kinderen steken
elkaar aan en ouders elkaar onbewust ook. We verleggen als ouders heel langzaam steeds meer de
grenzen. Waarom toch? Kan het ons niet schelen? Of zijn we te druk, te moe of te onwetend om er wat aan
te doen? Dat laatste. De maatschappijk is druk, we worden moe en we krijgen niet de informatie die we
nodig hebben (wist je bijv. dat je je kind na 1,5 jaar prima overdag zindelijk kunt hebben? – “Je baby op het
potje” – Laurie Boucke).
Kinderen hebben geen schuld. Ook niet als ze gaan blowen of gamen. Wij hebben zelf schuld. Maar niet
alle schuld. Onze maatschappij heeft ook schuld. Als we voldoende geïnformeerd zijn kunnen we zelf die
maatschappij vorm geven. Dat is momenteel niet het geval. Dat is schrijnend. We hebben niet helemaal
zelf het heft in handen al denken we misschien van wel.
Propaganda en visies die op ons neerdalen en die we slikken, komen ook bij onze kinderen terecht, mede
omdat wij daar zelf voor zorgen. Als de overheid ons zegt dat we een klimaatprobleem hebben, vertellen
we dat onze kinderen ook (zelf of via de media of school). Erger is het nog als het gaat om culturele zaken
zoals dat Israëliërs en Palestijnen van kinds af aan de andere partij als minderwaardig beschouwen en dat
ze oorlog en aanslagen als normale zaken zien. Onze culturen scheppen allerlei omstandigheden die ons
maakt tot wat we zijn omdat we daar van kinds af aan aan blootstaan en omdat het ons zo wordt geleerd.
Niet omdat we dat genetisch zijn ofzo. Het is niet mens-eigen om agressief of asociaal te zijn. De pure
mens in een natuurlijke omgeving is vriendelijk, sociaal en empatisch (zie ook eerste gedeelte van de film
“Zeitgeist – Moving forward”).

18.

JE GEZONDHEID (deel 2)
•

Gebit: Fluoride is vermoedelijk alleen goed voor het gebit op het moment dat er gaatjes beginnen te
ontstaan (niet als preventie), maar dit geldt eigenlijk alleen voor kinderen. Of fluor onschadelijk is voor de
rest van het lichaam betwijfelen we ernstig: http://www.wanttoknow.nl/nieuws/bewezen-fluoride-verlaagt-hetmenselijk-iq/ http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/search/label/Fluoride
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/fluor-over-het-gif-in-bijvoorbeeld-je-tandpasta/.

In Siberië gebruikten ze fluor om gevangenen rustig te houden. Wij hebben fluorverbindingen
zoals Prozac en andere medicijnen (Rohypnol, Diflucan, Terfluzine, etc.). Het idee om fluor aan het
drinkwater toe te voegen vinden wij onwenselijk. Fluor heeft voor het volwassen gebit dus niet veel nut. Wel
goed voor het gebit is dit:

•

•

1. Spoelen met een beetje ongeraffineerd zeezout (Himalayazout).
2. Maximaal 6 eetmomenten per dag (incl. vruchtensappen etc.)
3. Vermijd dranken met suiker (incl. vruchtensappen, frisdrank, diksap), want dit is de grootste bron van
tandbederf!
4. Neem op het einde van de maaltijd iets (zee)zouts en niet iets zoets.
5. Minder producten met suiker, zoals koekjes, cake, gebak, etc.
6. 1x per dag levertraan voor de vitamines A, D en K (zie “Nutrition and physical degeneration” van
Weston Price, uit 1939!) die nodig zijn voor tandopbouw en -behoud. Ook omega-3-vetzuren
dragen bij.
Suiker is ontzettend slecht voor je gezondheid, niet alleen je gebit, en nog los van de rol bij
overgewicht. Hoewel we misschien wel weten dat dat zo is, realiseren we het ons toch echt te
weinig. Suiker kan gezien worden als een gifstof (het fructose gedeelte). Zie video op youtube:
“Sugar – the bitter truth” van Robert Lustig. Verder is het zeer waarschijnlijk dat suiker een
belangrijke factor is voor het ontstaan van kanker (zie appendix 1). Dus ook al blijf je slank met
veel suiker, dat zegt niets over je gezondheid. Overigens, de voornaamste bron van suiker is
tegenwoordig frisdrank en vruchtensappen (ja, ook jus d’orange!).
De combinatie van transvet en suiker is vermoedelijk de belangrijkste factor voor het krijgen van
overgewicht, diabetes, kanker en hart- en vaatziekten (http://wholehealthsource.blogspot.com/2009/10/
heart-attack-risk-reduction-low-hanging.html). Transvet zou verboden moeten worden, net als in Canada
(http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1505396/2012/09/23/Gezondheidsraad-slaatalarm-over-transvetten-in-eten.dhtml). Daarnaast zijn pesticiden en toxines een belangrijke factor.
De meeste suiker die we binnenkrijgen is via frisdrank, vruchtensappen en diksap. Meer info over
diabetes (type 2):
http://spectrum.diabetesjournals.org/content/15/2/109.full
http://drhyman.com/downloads/Diabetes-and-Toxins.pdf
http://chriskresser.com/how-toxins-are-making-us-fat-and-diabetic
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19917184
http://articles.chicagotribune.com/2009-08-23/news/0908230095_1_fish-tale-smaller-fish-dde
http://www.diabetesselfmanagement.com/Blog/Flashpoints/diabetes_the_toxin_connection/

Toxines zijn op zichzelf een risicofactor voor het krijgen van overgewicht:
http://www.leefbewust.com/themas/overgewicht_toxines2.html
http://www.leefbewust.com/themas/overgewicht_toxines.html

Overigens, diabetes type 1 is een auto-immuunziekte die op jonge leeftijd ontstaat als gevolg van
met name koemelkconsumptie, tarwe en mogelijk ook vaccinaties.
•

Aspartaam wordt door velen gezien als een onschuldig en gezond alternatief voor suiker. Nou, laat ons je
uit de droom helpen: aspartaam is feitelijk een gifstof (maar wel zoet) en is nog schadelijker dan suiker.
Aspartaam is een soort zenuwgif: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922192?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9714421

Aspartaam is op de markt gebracht door het bedrijf Searle, onder regie van ene meneer Donald Rumsfeld
(destijds ook al oud-minister van defensie) Hij bazuinde toen tegen zijn vriendjes rond, dat het hooguit een
jaar zou duren, voordat aspartaam door de FDA zou worden goedgekeurd. Het was vervolgens president
Reagan persoonlijk, die Dr. Arthur Hull Hays, oud-defensiespecialist, aanstelde als hoofd van de FDA. En deze
man presteerde het om aspartaam vervolgens zonder nadere onderzoeken toe te laten tot de voedselketen.
Searle is later opgekocht door Monsanto, het griezelige illuminatibedrijf op het gebied van voeding dat wel
meer gifstoffen in de voedselketen brengt.
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/waar-rook-is-is-vuur-aspartaam-is-gif/

http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/aspartaam-van-gifstof-tot-zoetstof/
http://www.youtube.com/watch?v=ytUO8WC6-38&feature=player_embedded#!

En ja, we kunnen wel een tijdje tegen gifstoffen (net als ratten), maar het houdt een keer op: http://
www.wanttoknow.nl/nieuws/chemische-intolerantie-veroorzaakt-20-van-chronische-ziekten/

•

Zeep, shampoo en crèmes zijn nadelig voor je. Je wast dan een beschermend vetlaagje van
je haren en huid af en doodt ook nuttige bacteriën die op je huid leven. Maar wordt ik dan niet
heel vies? Welnee, maar je moet dan bijvoorbeeld geen gel, hairspray, body-lotion, crèmes, etc.
gebruiken. Al die zaken zijn overbodig. De mooiste mensen zijn diegenen die de juiste voeding
krijgen en dit soort dingen niet gebruiken. Kijk maar eens naar foto’s van niet-“geciviliseerde”
mensen die er nog leven in de natuur (zie bijv. http://www.soilandhealth.org/02/0203cat/020305ppnf/
PPNFpartII.html).

•

Eén van de beste manieren om kinderen gezond te laten opgroeien, is het geven van borstvoeding in de
eerste 6 maanden van het leven van de baby. Dat gebeurt nu lang niet altijd. ‘’Voor baby’s in arme landen die
geen borstvoeding krijgen, is de kans dat ze overlijden aan longontsteking 15 keer groter dan voor baby’s die
wel de borst krijgen’’, aldus Unicef.

•

Het totaal aan gifstoffen die we binnenkrijgen groeit. Daaronder vallen plastics, crèmes, bepaalde E-nummers
en allerlei andere gekke voedingsstoffen. Hoewel gifstoffen afzonderlijk in kleine hoeveelheden niet zo
schadelijk voor ons zijn, is de gehele coctail aan dagelijkse chemicaliën die wij binnenkrijgen wel van invloed
op onze gezondheid. Maar zelfs van bepaalde individuele dagelijkse gifstoffen wordt inmiddels aangetoond
dat ze schadelijk zijn:
http://www.nu.nl/gezondheid/2914360/verband-bisfenol-a-bpa-en-obesitas-ontdekt.html http://www.trosradar.nl/
uitzending/archief/detail/aflevering/10-09-2012/gif-in-je-soepblik/

•

Halvarines en margarines zijn troep. Becel is plastic boter met leugenachtige propaganda. Gewoon niet meer
kopen en overschakelen op kokosolie of roomboter.
http://melchiormeijer.wordpress.com/2012/09/02/karin-bloemen-de-dikke-jeugd/#comment-3315

•

Dikke mensen eten niet altijd meer dan dunne mensen Wat betreft overgewicht gaat het niet alleen om
calorieën en beweging, maar zeker ook om kwaliteit van de voeding. Toch is er wel een caloriedeficiëntie
nodig om af te kunnen vallen. Dat betekent dat er dan meer calorieën worden verbrand dan geconsumeerd
(http://www.coreconceptswellness.com/blog/the-sensible-middle-part-1-in-defence-of-calories). Zie ook http://
anthonycolpo.com/?p=1302, http://anthonycolpo.com/?p=586
en http://anthonycolpo.com/?p=45.
Hoewel dit in essentie waar is, speelt er ook wat anders. De verbranding van calorieën kan namelijk heel
verschillend zijn, nog los van de hoeveelheid beweging. De verbranding kan (continu) verhoogd zijn door
(electro)stress of hormoonproblemen (als gevolg van slechte voeding/leefomstandigheden), zodat je te dun
wordt/blijft. Maar de energieverbranding kan ook (continu) verlaagd zijn bij schildklier/hormoonproblemen
als gevolg van te lage inname van bepaalde mineralen (jodium, selenium, zink, zwavel) of ook (electro)stress
en dan wordt je dus juist dik. Ook kan het immuunsysteem op een te laag pitje gezet zijn als gevolg van
gezondheidsproblemen (die je misschien niet eens merkt). Zo kunnen sommige mensen die toch echt niet
veel eten (< 1800 kCal) wel degelijk aankomen. Het is uiteindelijk niet zo moeilijk om op een goed gewicht te
komen en gezond te blijven: (biologische) groente, (klein) fruit, vis en vlees, aangevuld met noten, wit brood,
rijst, teff, zoete aardappelen, yam, boekweit, etc. Jezelf aarden. Evt. aardappelen, pasta (niet de volkoren).
En dus geen industrieel “voedsel” zoals koekjes, frisdrank, liga, mixsauzen, etc. Je zou eigenlijk kunnen
zeggen: geen dingen in verpakkingen die langer dan twee weken houdbaar zijn. Als je nou je boodschappen
uitsluitend van de markt haalt i.p.v. de supermarkt, dan vermijd je al bijna automatisch die rotzooi met
E-nummers, fructose en andere gifstoffen.

•

Steeds vaker zie je dat mensen met (ontstekings)klachten bij de dokter komen en vervolgens een
antibioticakuur meekrijgen. In veel gevallen is dat ook nodig om van de klachten af te komen, maar in
andere gevallen is antibiotica wel een heel zwaar middel in verhouding tot de klachten. Er zijn enkele
aandachtspunten bij antibiotica:
1. Normaal gesproken zou het allereerst al bijna nooit nodig moeten zijn om antibiotica voor te schrijven.
Echter, in onze maatschappij zijn er veel factoren die de weerstand en de basisgezondheid sterk verlagen,
waardoor problemen ontstaan en toch medicatie nodig wordt. Dát is waar moet verbetering in komen.
2. Antibiotica beschadigt de darmflora en vermindert zo de weerstand. Veel mensen blijken een slechte
darmflora te hebben met allerlei gezondheidsklachten tot gevolg. Als er toch antibiotica wordt
genomen, laat dit dan altijd opvolgen door een goede probioticakuur om de darmflora te herstellen.

De in de supermarkt verkrijgbare probiotica werkt meestal niet goed. Ga naar een natuurarts of andere
deskundige.
3. Industrieel geproduceerd vlees bevat vaak antibiotica omdat de dieren antibiotica hebben
gekregen. Ook deze antibiotica beschadigt onze darmflora!
Even iets over medicijnen.
We worden steeds verder gemedicaliseerd. Hoe makkelijk is het nu wel niet om aan ibuprofen te komen, een
pijnstiller met flinke bijwerkingen, zoals schade aan het maag-darmkanaal. En eigenlijk worden we steeds meer
verslaafd aan medicijnen. De Engelse vertaling van het woord medicijnen is niet voor niets “drugs”. Alleen al in
Nederland gebruiken 2 miljoen mensen slaapmiddelen, 1 miljoen mensen kalmeringsmiddelen. We gebruiken
om de haverklap pijnstillers, ontstekingsremmers en antibiotica. Boven de leeftijd van 50 jaar is het gebruik van
bloedverdunners, statines, etc. bijna gewoon geworden. Voor de meeste medicijnen gaan we naar de huisarts of
specialist, maar zij zijn eerder toegang tot medicatie dan een blokkade ervoor. We hoeven maar naar de dokter te
gaan en we worden aan de medicijnen gezet.
En nu komt er elektronisch voorschrijfsysteem. Artsen hoeven bij het zien van een patiënt alleen nog maar op een
knop te drukken en de patiënt kan naar de apotheek wandelen om zn drugs op te halen. Een herhalingsrecept erbij
en je hoeft niet eens meer nog een keer naar de arts om meer drugs te halen. Het is zo makkelijk om medicijnen
te krijgen. En mensen willen het ook nog! En zelfs preventief. Als je je goed voelt, maar je bloedwaarden zijn niet
helemaal mooi, dan krijg je statines. Er is zelfs sprake van om de preventie via medicijnen uit te breiden met meer
middelen en vanaf lagere leeftijd. Wat een onzin! Wacht maar tot de bijwerkingen erger blijken dan de gevreesde
kwaal. Preventie moet uiteraard bestaan uit gezonde voeding en een gezond leefpatroon.
Medicijnen zijn meestal symptoombestrijders, het is een schijnoplossing. Maar ja, we hebben hoop en
hopen dat onze gezondheid verbeterd. Het urgente probleem wordt even opgelost en onze kwaliteit van
leven wordt even verbeterd. Ondertussen gaat door de medicijnen langzaam de lamp uit in het lichaam.
Het immuunsysteem verzwakt, het hormoonsysteem functioneert minder, de nieren krijgen het zwaar, etc.
Langzaam leidt de medicalisatie tot het verder in slaap doen vallen van het volk. Dit zullen we meer en
meer zien in de komende decennia als we niet ingrijpen.
En iets over genetica:
Hoewel het lijkt alsof we ziekten krijgen omdat vader of moeder het ook hadden, zijn chronische ziekten
niet erfelijk. De aanleg is erfelijk, ja. Maar dat betekent niet dat het vastligt dat je het dan ook krijgt. Met
de juiste voeding en leefomstandigheden kan nagenoeg iedereen die de erfelijke aanleg heeft, de ziekte
vermijden (zie wetenschappelijk werk van o.a. Loren Cordain en Weston Price).
We weten uit de wetenschap dat onze genen ons leven niet reguleren,
maar als we dat wel gaan geloven, is het ook zo.
– Bruce Lipton

In de krant en in de wetenschappelijke literatuur lezen we erg veel berichten over genetische factoren die
gevonden worden voor diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, etc. Maar bedenk goed dat hier hetzelfde
voor geldt. Nogmaals: deze genetische factoren hebben geen enkele betekenis als je echt gezond leeft.
Mensen denken dat erfelijkheid 50% van de kankers veroorzaakt terwijl dit in werkelijkheid minder dan
8% is (http://www.nu.nl/gezondheid/2922659/europeanen-overschatten-erfelijkheid-kanker.html). Waarschijnlijk is
zo’n 90 tot 95 procent van de gevallen aan voeding en leefstijlfactoren te relateren. Dit terwijl 15 procent
van de mensen volgens de Ierse onderzoeker Derek Power denkt dat het risico op kanker tijdens een
mensenleven überhaupt niet te beïnvloeden is. Toch wel dus. Mensen als Richard Beliveau en David
Servan-Schreiber laten in hun boeken zien dat mensen door aanpassing van voeding en leeftstijl hun
kanker kunnen verminderen of zelfs genezen (zoals Servan-Schreiber zelf deed).
Het is dus echt niet zo dat onze genetische aanleg ons lot bepaalt. Nee, we hebben het grotendeels zelf in
handen. Met ons eigen gedrag en voedingsinname bepalen we heel veel meer dan onze genen voor ons
bepaald hebben. Of, zoals Dr. Bruce Lipton het zegt: Wij zijn meester van ons lot (http://www.wanttoknow.nl/
hoofdartikelen/wij-zijn-meester-van-ons-lot/).
In de oertijd hadden mensen nagenoeg dezelfde genen als de mensen nu, maar toch waren die chronische
ziekten (die tegenwoordig ook bij jonge mensen voorkomen) destijds nagenoeg afwezig. Men at toen

de voeding die paste bij het menselijk lichaam. Het lichaam is niet aangepast op veel van de moderne
voeding. Een dergelijke genetische aanpassing zou miljoenen jaren kosten. Dat betekent dat ondanks alle
moderne geneeskunde en medicijnen, het menselijk lichaam in de toekomst nog altijd slecht overweg kan
met moderne industriële voeding (www.thepaleodiet.com).
En even nog een paar tips:
•
•
•
•
•

Vermijd fabrieksvoedsel zoals koekjes, snoep, worstjes, chips, liga, etc.
Gebruik veel verse voedingsmiddelen, bij voorkeur biologisch.
Veel klein fruit, bosvruchten, kruiden, specerijen, groene thee.
Vermijd electromagnetische straling.
Neem extra vitamine D in de maanden met een r in de maand.

Ach, je weet het ook eigenlijk wel. Ons lichaam is een product van de natuur en dus niet aangepast op
onnatuurlijke dingen, al gaat het best een tijdje goed. Maar hoe meer rotzooi, hoe eerder het (gemiddeld)
mis gaat en ziekte de kop op steekt.
19.

VAN AARDEN WORDT JE AARDIG

Aarden? Wat zegt u? Ja, aarden van je lichaam net zoals je een stroomnetwerk aardt (http://www.uitdaging.
net/gezond/aarden_lichaam.html). Dat is nodig, maar we doen het niet of niet bewust. Het verhaal is als volgt.
Draadloze netwerken, diverse apparatuur, zendmasten, maar vooral de computer op het werk of thuis en
je device zoals HTC of iPhone zorgen ervoor dat er electrische spanning ontstaat in je lichaam. Als een
soort antenne vang je het op en dat zorgt ervoor dat je geladen raakt. Dit is te meten door een voltmeter
te plaatsen tussen jezelf en de aarde van een stopcontact. Voltages tot 100 Volt zijn mogelijk! Het kan
niet anders dan dat het je belast. En dat doet het dus ook. Je wordt er onrustig van, gestresst, minder
geconcentreerd en meer vatbaar voor ontstekingen. Op die manier kan beeldschermwerk meespelen bij
het krijgen van een burn-out o.i.d. Hoe raak je die spanning (letterlijk) weer kwijt? Door te aarden. Aarden
kan met aarde, metaal (verbonden met de aarde) of water (http://www.earthingnederland.nl/). Maar dat lukt
niet met schoenen, kleding of stoelen. En steeds meer is van kunststof en dat geleidt voor geen meter.
Heb voltage gemeten achter de PC en me rot geschrokken, zit gewoon met 12 volt op
mijn organen te werken. Hoe groter je beeldscherm of TV hoe meer spanning je zal
meten. Die kan niet meer weg omdat jezelf niet verbonden bent met de aarde, net
zoals na een lange vlucht of autorit. Spanning kan niet weg, dus organen in de stress.
– Ron Fonteine

In de oertijd deed de mens veel meer aan aarden. Men liep uren op blote voeten over de aarde en men
sliep op de grond. Niet alleen raakte men zo spanning kwijt (al was dat destijds vele malen minder), men
kreeg vermoedelijk ook energie terug van de aarde. Dit mechanisme van aarden bezitten mensen nog
steeds en geeft een mens rust en energie.
Tegenwoordig is aarden nog veel meer van belang dan vroeger vanwege de grote hoeveelheid elektronica
die ons continu oplaadt. Niet iedereen heeft er direct last van, maar het is wel iets dat speelt. Bij sommigen
is het heel erg belastend. Vermoedelijk is een gebrek aan aarden een hoofdoorzaak voor ADHD, ook al
spelen suiker en een tekort aan omega-3-olie ook grote een rol. Goed aarden en ritalin is niet meer nodig.
Het blijkt dat met name vrouwen na aarding een lager cortisol (stresshormoon) hebben in de morgen rond 8
uur. Ook zie je meer aanmaak van schildklierhormonen. Gezien steeds meer mensen daar problemen mee
hebben zou er dus een link kunnen zijn met het continu onder spanning staan, het zou wel veel verklaren.
Ga je aarden: denk dus aan de gevolgen mocht je schildklierhormonen of bloedverdunners slikken.
Hoe kun je dan aarden? Welnu, ten eerste door veel op blote voeten over de grond/gras te lopen (niet
verharde straat), al is dat niet zo gebruikelijk in onze maatschappij. Vochtige aarde werkt beter dan
droge aarde. Dus liggen op het strand (niet op een laken) werkt goed. Een modderbad is om die reden
geneeskrachtig. Echter, in onze maatschappij is dat tijdelijk omdat je zo weer bent opgeladen door
apparatuur en straling. Aarden moet dus onderdeel van je leven zijn wil het lange-termijn ziekte-preventief
zijn.
Zwemmen, douchen en sauna doen ook wel wat. Maar de makkelijkste en meest effectieve manier om in
het hedendaagse leven te aarden is door gebruik te maken van aardingsmatten. Er zijn diverse websites
waar je ze kunt kopen. Ze werken echt. Sterker nog, je hebt kans dat je er een ander mens van wordt.

Meer tot rust en fitter. En vriendelijker.
Als iedereen deze nu zou gebruiken, dan zou de maatschappij al een stuk prettiger worden. Maar ja, met
hulp van de illuminati wordt de elektronische en stralingsdruk alsmaar opgevoerd. En helaas blijft de kennis
over het aarden nogal verborgen. Wij twijfelen er niet aan dat de effectiviteit van aarden heel makkelijk te
bewijzen is, maar wie ziet daar brood in?
Meer info over aarden:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22757749
http://www.amandashealthjournal.com/my-earthing-journal/
http://www.amandashealthjournal.com/earthing-again/
http://www.earthinginstitute.net/index.php/blog/P15/
http://www.hindawi.com/journals/jeph/2012/291541/
http://www.hindawi.com/journals/jeph/2012/291541/fig1/
http://imjournal.com/pdfarticles/IMCJ10_3_p16_24chevalier.pdf
http://curezone.com/forums/f2.asp?f=1014
http://www.earthinginstitute.net/statements/understanding_earthing.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3265077/?tool=pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21469913
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18047442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15650465
http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/acm.2011.0820
http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/acm.2009.0399
http://www.bulletproofexec.com/earthing/
http://www.natural-grid.co.uk/faq/
http://www.earthinginstitute.net/studies/earthing_pulse_rate.pdf
http://bit.ly/RAgL0H

20.

DIVERSEN

•

De bioindustrie levert vleesproducten met gifstoffen. Want als de kip of koe rommel eet, dan eten wij
ook rommel (http://www.niburu.eu/mens-en-dier/arseen-in-kippen.html en http://www.naturalnews.com/035960_
arsenic_chicken_Pfizer.html). Het is daarnaast raar dat het vee mais en soja eet, het is eigenlijk junkfood.
De beesten worden er dik en ziek van, want het is niet bepaald hun natuurlijke voedsel. Hun omega-3gehalte daalt tot het nulpunt, wat voor ons ook nadelig is. Onze weilanden staan tegenwoordig vol met
mais en dat bederft niet alleen het uitzicht. Laat er nou gewoon gras groeien en laat de koeien daarvan
eten. Is veel beter voor iedereen, behalve voor de portemonnaie van de boer. En dat komt weer omdat
het veeteeltsysteem in Nederland niet goed functioneert. Het draait nu om massasproductie en lage
prijs, terwijl het om kwaliteit en goed inkomen moet draaien. Dat kost de burger wat meer ja, maar de
hypotheek en de nieuwe auto kosten nog veel meer. Het is uiterst dom van de burger om goederen
belangrijker te vinden dan goede voeding. Biologische groente, vlees en fruit zijn vaak lekkerder èn
gezonder dan niet-biologisch. Kost wat meer inderdaad, maar het lijkt erop dat we liever 100,= per
maand extra betalen aan hypotheek of mobiel internetten dan aan voeding. Overigens wordt er een wet
ingetrokken op het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen, zoals bijenwas en zeewier (per 1 juli
2012). Zie: http://www.wanttoknow.nl/nieuws/doe-mee-en-blokkeer-de-rub-intrekking/. Het wordt ons dus ook
niet makkelijk gemaakt om de juiste keuzes de maken.

•

Olympische Spelen: Die van 2004 in Athene waren slecht voor de Griekse economie. Ze hebben
Griekenland een verliespost van 2 miljard dollar opgeleverd. Het is geen toeval dat Griekenland de
Spelen van 2004 kregen (zo is Griekenland er met leningen ingeluisd en zie nu de gevolgen), net als
dat het geen toeval is dat de spelen van 2014 in Sochi zijn en ook net zo min als het toeval is dat de
Spelen van 1936 in Berlijn waren. De nazi Duitsers hebben het 5-rings symbool ontworpen of in elk
geval populair gemaakt. Ze hebben ook de maanden durende fakkeltocht voor aanvang van de Spelen
geïntroduceerd. Weten de mensen wel waar ze zo enthousiast voor klappen en juichen? Voor nazisymbolen! (http://www.davidicke.com/headlines).

•

Mobieltjes. Houd hem niet tegen je oor, draag hem niet in je binnenzak en leg hem niet vlak naast
je op het nachtkastje: de mobiele telefoon. Want de straling die ons mobieltje uitzendt is mogelijk
kankerverwekkend, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie die in 2011 onderzoek deed naar
gezondheidsrisico’s en mobiel bellen. Het wereldwijd toenemen van hersen- en oortumoren brengt de
WHO in verband met langdurig bellen. Vooral kinderen lopen risico, omdat telefoonstraling dieper het

kinderbrein binnendringt dan bij volwassenen.
Om kinderen te beschermen hebben landen als Frankrijk en Oostenrijk mobiel bellen op scholen
verboden. Wist u dat? In Nederland is het opvallend stil. In ZEMBLA aandacht voor de onderschatte
gevaren van de mobiele telefoon: http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?tx_ttnews[tt_news]=64515&c
Hash=301c125f08c1bfd24c74db158e9c13de--

•

Monsanto is de grootste industriële producent van genetisch gemanipuleerde zaden en bezit meer
dan 700 patenten op genetisch-gemanipuleerde land- en tuinbouwzaden. Dit bedrijf heeft diepe
wortels heeft in de regering van de VS. Mensen van Monsanto werken vaak ook bij de FDA (en
andersom), zie http://www.youtube.com/watch?v=SOWvIZSTRwU en http://redgreenandblue.org/2012/02/02/
monsanto-employees-in-the-halls-of-government-part-2/. Fraude in de FDA (food- and drug administration)
is schering en inslag (http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204346104576639092159913116.
html). Monsanto is producent van de uiterst giftige onkruidbestrijder RoundUp én van levensgevaarlijk
voedselzaden. Ratten gaan er in testen bij bosjes dood van. En het verkoopt dat alles onder een
officiële goedkeuring..! Zie http://www.wanttoknow.nl/nieuws/monsanto-hoofdkwartier-geblokkeerd/

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/voedsel/monsanto-je-mag-niet-weten-waar-gmo-in-zit/
http://www.wanttoknow.nl/overige/10-zaken-waarvan-monsanto-niet-wil-dat-jij-ze-te-weten-komt/
http://www.leefbewust.com/2012/nieuws/monsanto.html

Via wettelijke regulering wordt het straks steeds moeilijker om nog de gewone natuurlijke voeding te verbouwen
en verkopen (http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/wereldwijd-geen-voedselvrijheid-meer/). Genetisch
gemanipuleerd voedsel van Monsanto lijkt in Europa gelukkig vooralsnog geen voet aan de grond te krijgen
(http://www.wanttoknow.nl/nieuws/gmo-op-de-helling-in-europa/). Gelukkig lijkt het er wel op dat steeds meer
mensen in de gaten beginnen te krijgen dat gemodificeerd voedsel gevaarlijk is en dat Monsanto een gruwelijk
bedrijf is (http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/voedsel/de-schijnwerper-op-het-monsanto-monster/). Maar dat betekent
niet dat Monsanto verslagen wordt. Nee, daarvoor is een actievere rol van met name de wetgever nodig. Anders
vloeit genetisch verprutste voeding onzichtbaar steeds verder in onze voedselbronnen. Men is bezig de zaden
van veelgebruikte granen (tarwe, mais, etc) te modificeren.
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/voedsel/genetisch-roulette-gokken-met-onze-levens/
http://www.wanttoknow.nl/overige/de-verborgen-agenda-van-genetische-manipulatie/

•

Muse is een band die openlijk muziek maakt om de illuminati aan de kaak te stellen. Maar ja, als je niet bekend
bent met de illuminati, dan zoek je dat ook niet echter de teksten die ze zingen. Ze hebben nummers als “The
United States of Eurasia” en “Resistance”.

•

Film van futuroloog Adjiedj Bakas: (http://www.youtube.com/watch?v=N8usH0AioHY&feature=related). Waarschijnlijk
zit deze film dichtbij de waarheid. Echter, je ziet enerzijds de globaliseringsinvloed van de illuminati erin terug,
terwijl aan de andere kant ook de overgang naar meer spiritualiteit wordt aangekondigd. Het zijn twee factoren
die steeds meer onze samenleving zullen bepalen. Lang niet alles wat de film aankondigt moeten we blij mee zijn.
Maar de film is geen aankondiging, het is een verwachting. En daarom is er wel wat aan te doen. Adjiedj Bakas
pretendeert verder (net als in andere film van hem), dat vernuftige medische technologie ons veel zullen helpen.
Dat valt nog maar te bezien. De film ontbeert helaas een blik op preventie en natuurlijke geneeswijzen. Maar dat
die toename in medische technologie eraan komt is zeker. Het is een geldverkwistende wedloop (http://www.nu.nl/
economie/2866370/verspilling-ziekenhuisgeld-marktwerking.html).
Het is onjuist om te verwachten dat technologie onze gezondheid zal gaan verbeteren. De oorzaken van onze
langzaam afbrokkelende gezondheid en levensenergie zijn niet van technologische aard.

•

Toevallig?
– Alarmnummer in Amerika is 911. Dat lijkt wel heel veel op de datum 9/11.

– Daling S&P 500 in 2008/2009 is precies gestokt op 666 punten.
Dit is het demon-getal van de illuminati.
– De orde der illuminati is opgericht in 1776. De nieuwe toren die op de plaats van
de ingestorte WTC-torens gepland is zal 1776 meter hoog worden.
•

Op veel alternatieve websites is te lezen over UFO’s. Men komt dan met foto’s en video’s die hun bestaan moeten
bewijzen. Naast de twee visies (je gelooft het of je geloof het niet), kan er nog een derde zijn: namelijk dat de
beelden echt zijn en dus wel degelijk een ongeïdentificeerd vliegend object laten zien. Maar dat het een vliegend
object is van de CIA, NASA of het Amerikaanse ministerie van defensie. Een toestel dat we niet mogen kennen.
Dat kan. Heel veel zaken die nu voor ons bekend zijn, zijn ooit in het geheim begonnen als defensieproject van de
V.S. of Duitsland (zoals kernwapens).

•

Wie is toch die premier Di Rupo van België die er na een onmogelijk gemaakte regeringsvorming de touwtjes in
handen kreeg. In elk geval niet die nette man die hij doet voorkomen. Nee, dit lid van de Bilderberggroep speelt
vermoedelijk graag met kleine jongetjes (http://aangirfan.blogspot.nl/2010/06/elio-di-rupo.html en http://www.hbvl.
be/nieuws/binnenland/aid970154/seksleven-di-rupo-en-valse-pedo-beschuldigingen-op-wikileaks.aspx. Natuurlijk wordt
deze info (die o.a. van Wikileaks komt) ontkend door de heren en de media, waar hoeveel is dat waard? In 1996,
toen wat later de zaak-Dutroux is gaan heten begon, werd hij beschuldigd van pedoseksualiteit door de toen
minderjarige Olivier Trusgnach (bron: wikipedia). Als minister van Volksgezondheid en vriendje van Van Rompuy
speelt Di Rupo o.a. een rol in het drogeren van kinderen m.b.v. Het schadelijke Ritalin. Verder schijnt hij banden
te hebben met de bende van Marc Dutroux (http://www.wanttoknow.nl/overige/wat-voert-di-rupo-in-zijn-dutrouxschild/)

•

Landbouw, veeteelt- en voedingspolitiek zijn totaal verkeerd. Zowel slecht voor mens, dier als het milieu. In
Nederland hebben we veel intensieve veeteelt (http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/dierenleven-en-menselijkspirituele-ontwikkeling/). Er schijnt te weinig grond te zijn om dit biologisch te doen (koetjes in de wei), maar nu
staan de landerijen vol met mais en soja. Tegelijkertijd zijn er erg veel melkkoeien. Grotendeels overbodig omdat
koemelk niet goed voor onze eigen gezondheid is. En Nederland produceert nog te veel ook nog (http://www.
nu.nl/economie/2936809/brussel-legt-nederland-melkboete.html). Het land (en het vee) wat daarmee vrijkomt kan
besteed worden aan biologische veeteelt en akkerbouw. Helaas is industrieel geproduceerd tarwe ook niet meer
de natuurlijk tarwe. Het bevat een Adenosin-Triphosphat-Inhibitor, wat nadelig is voor ons (http://www.niburu.nl/
gezondheid/cardioloog-modern-graan-bevat-verslavend-opiaat.html en http://www.leefbewust.com/2012/nieuws/gluten.
html).

De rechter kip heeft een veel mindere gezondheid dan de linker.
Het vlees van de rechter kip is om die reden voor ons ook minder gezond.

21.

DRUK, DRUK, DRUK

We zijn erg druk. Eerst druk met school, dan met studie en dan met het werk (http://www.bol.com/nl/p/intensieve-mens
houderij/1001004002007784/?featuredProduct). Het gezin komt erbij en waar is dan nog de tijd om jezelf te ontwikkelen,
om voldoende te bewegen en om goede sociale contacten te onderhouden? Deze drie zaken zijn namelijk erg
belangrijk om gelukkig (en gezond) te zijn. Je moet je afvragen waarom we druk zijn. Ja, om geld te verdienen. En
dat is nu net wat in een goed functionerende maatschappij veel minder zou hoeven. Veel banen zijn ontstaan door
volledig uit de hand gelopen regulering, door controles op het goed functioneren van het financiële systeem (geld is
namelijk veel minder nodig dan nu wordt verondersteld), door overmatige administratie, talloze instanties, regels en
controles en door slechte ziektepreventie (waardoor veel werknemers in de zorg nodig zijn), etc. Onze overheid heeft
daarom maar lieft een miljoen mensen in dienst (http://www.wanttoknow.nl/nieuws/op-ambtenaren-bezuinigen-no-way/).
Een gigantische kostenpost en voor een behoorlijk deel niet echt nodig. Al deze overbodige banen leveren geen reële
bijdrage aan de economie of levensstandaard, maar houden ons wel bezig. Zo wordt ons gelegenheid ontnomen om

eens goed na te denken en om dingen zelf uit te zoeken. We worden afhankelijker. Beseft u wel hoezeer u afhankelijk
bent van uw baan of ander inkomen? En hoe afhankelijk u bent van de supermarkt of de energieleverancier? Het zou
heel verstandig zijn van eenieder, ook gezien de tijd die we gaan krijgen, om minder afhankelijk te worden.
De maatschappij kan dus veel simpeler worden ingericht, dat scheelt allereerst al heel veel geld. En geld moet veel
minder een drijfveer worden en moet slechts als ruilmiddel bestaan. Dat maakt veel van de talloze instanties en
regels overbodig.
“Any intelligent fool can make things bigger and more complex. It takes a
lot of genius and a lot of courage to move in the opposite direction.”
– Albert Einstein

Er is veel meer te bedenken in het kader van het versimpelen van de maatschappij. We maken haar steeds complexer,
maar dat levert inherent meer werk op. Meer banen ja. Dat beloven de politieke partijen ons ook! En dat is wat we
willen? (http://www.nu.nl/economie/2836800/italianen-betogen-meer-banen.html). Het gaat meestal niet om het werk zelf
(want dan gingen we wel sporten, musiceren, vissen, etc), maar om het salaris.
71% van de Nederlanders vindt dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland. (http://www.nu.nl/
binnenland/2920836/nederlander-pessimistisch-toekomst-land.html). Het blijkt uit dit artikel wederom dat Nederlanders
toch vooral een sterke economie willen. Maar mensen, we verwarren dit met onze eigen portemonnaie! Is heel wat
anders.
Nee, Nederland is juist gebaat bij een krimpende economie in combinatie met inkomensgarantie en bezuinigen
op totaal overbodige zaken (JSF, hypotheekaftrek, sponsoring olieconcerns, vergoeding van een groot deel van de
medicijnen, administratieve oerwoud, etc.). We moeten niet harder werken, meer kopen en meer vervuilen, maar
meer tijd geven aan het gezin, meer ruimte krijgen voor creatieve en innovatieve bezigheden (met name in de eigen
tijd) en meer in de samenleving staan in plaats van in de company. Als we die dingen doen, zul je zien dat meer
Nederlanders het de goede kant op vinden gaan met Nederland.
In de V.S. hebben veel mensen 2 banen per persoon nodig om rond te komen. Zo naar wens? In de jaren ‘50 kon
je met een gezin met 5 kinderen met 1 inkomen rondkomen. We gingen daarna steeds meer werken en zie het
resultaat. Het geld verdwijnt naar de belasting, gezondheidszorg, kinderopvang en vooral naar de hypotheek. De
belasting, omdat de staat ingewikkelder is geworden en de zorg duurder; de gezondheidszorg omdat we meer
chronische ziekte hebben; de kinderopvang omdat we meer werken (krom he); en de hypotheek omdat we die
konden krijgen zodat we wel dat mooie huis konden kopen. Die hypotheek had ons niet (en zeker niet in die mate)
aangeboden moeten worden en zeker niet met rente. En zo zijn we de laatste 50 jaar langzamerhand in een ren-jerot samenleving terecht gekomen.
“Politicians offer no solutions. Everybody is telling me they have
the best solution, but no one wants the carousel to slowdown.”
– Roger Hodgson

Telkens als er in het nieuws gesproken wordt over recessie en zwakker wordende economie, heeft het een negatieve
bijklank, maar bedenk ook eens het volgende. Economische groei vereist de productie van meer spullen en dus het
verbruik van meer grondstoffen, meer vervuiling, meer verdrukking van de natuur en meer arbeid. We hebben echt
geen economische groei nodig! Natuurlijk gaat recessie wel gepaard met toenemende kans op werkloosheid, dus
daar zit vooral de pijn. Het zou daarom mooi zijn als werkloosheid evenredig over de bevolking verdeeld zou worden.
Dus niet dat er 10% werkloosheid ontstaat in plaats van 5%, maar dat iedereen 5% of 10% minder werkt. Dat zou een
aangename manier van recessie zijn met als prettige bijeenkomst dat de natuur op termijn minder belast wordt en
dat de vrije tijd toeneemt zonder dat het al te veel drukt op het inkomen.
Als we uiteindelijk alle overbodige banen schrappen en we met zo’n 10-20 uur werken per persoon af kunnen, zullen
alle echt benodigde banen nog steeds vervuld kunnen worden. Bijvoorbeeld buschauffeurs, serveersters, leraren en
enkele chirurgen.
Vervolgens hebben we meer vrije tijd. En die gaan we echt niet verbruiken met alleen luieren (al zou dat helemaal
niet zo slecht zijn). Veel mensen willen toch wel bezig zijn en je zult dan zien dat er meer kunst en muziek wordt
gemaakt. Meer boeken worden geschreven. Meer aan sport, tuinieren en natuurbehoud wordt gedaan, meer slimme
uitvindingen worden ontwikkeld door hobbyisten, etc. Dit wordt nu voor een deel verhinderd omdat er geld moet
worden verdiend om te kunnen blijven functioneren in het huidige systeem. Deze gedachten van ons zijn geen
idealisme. Het is werkelijk mogelijk als het systeem wordt herbezien.
Allereerst moeten de banken uiterst sobere (overheids)instellingen worden. Leningen en hypotheken moeten alleen
onder zeer strenge condities (terugbetalingsverplichting) worden uitgegeven en de rente moet 0% zijn (http://orthelius.

info/Index.php/het-is-de-rente-stupid/). De overheid zelf moet soeverein en onafhankelijk zijn. Dit vereist uittreding uit de

EU en de NAVO. Elk land zou dit uiteindelijk moeten gaan doen.

En misschien moeten we op termijn nog een stap verder gaan, zoals de film “Zeitgeist - Moving forward”
laat zien. Want geld is een middel om anderen tot werken te zetten. Dit is deels goed omdat daarmee
noodzakelijke werkzaamheden in de maatschappij worden verricht. Anderzijds is geld ook middel om
mensen dingen te laten doen die niet goed zijn en het veroorzaakt bij veel mensen een soort honger naar
meer geld. Het bestaan van geld kan aanzetten tot diefstal, verkopen van drugs, omkoping en oplichting.
Het is dan mogelijk om op een onrechtmatige manier aan geld te komen, en dus aan luxe goederen, etc. In
dit document gaan wij niet verder in op het creëren van een maatschappij zonder geld, maar wij achten het
wel zinvol om hier onderzoek naar te doen. De voordelen zouden enorm zijn.
Als we doorgaan op het huidige pad (dat de illuminati voor ons uitstippelen – en dat kunnen ze vanwege
het geldsysteem), zal de natuur er steeds meer onder leiden. De natuur holt nu al achteruit en er zijn geen
tekenen dat dit snel verbetert:
http://www.nu.nl/algemeen/2544491/zeeen-er-slechter-toe-dan-gedacht.html
http://www.nu.nl/algemeen/2114795/mens-veroorzaakt-uitstervingscrisis-amfibieen.html
http://www.nu.nl/buitenland/2923566/great-barrier-reef-in-27-jaar-gehalveerd.html
http://www.savemyoceans.com/plastics.php
http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/thema_s/bossen/ontbossing/
http://www.spade.nl/nieuws-detail.asp?NieuwsID=138
http://worstpolluted.org/
http://www.demorgen.be/dm/nl/5397/Milieu/article/detail/1498319/2012/09/10/Miljoen-doden-per-jaar-door-slechtgebruik-chemicalien.dhtml
http://www.greenpeace.nl/campaigns/giftige-stoffen-2/
http://www.telegraaf.nl/binnenland/12953489/__nog_maar_100_kabeljauwen__.html

Ondanks deze extreme schade aan het leven op aarde en ondanks dat de biodiversiteit in de wereld
achteruit holt, zal de mens door haar vindingrijkheid niet zomaar het loodje leggen:
http://www.nu.nl/wetenschap/2121437/mens-kan-uitsterven-opeenvolging-van-rampen.html

Een gunstige ontwikkeling is overigens dat men het gebruik van kerncentrales wil verminderen (http://www.
nu.nl/binnenland/2923656/europese-kerncentrales-niet-veilig-genoeg.html). Kernenergie is voor de lange termijn
extreem vervuilend omdat kernafval niet helemaal opgeruimd kan worden. Het afval zal nog vele duizenden
jaren in de natuur blijven en kan op termijn schade aanrichten.
22.

HOE STAAN WE ER ZELF FINANCIEEL VOOR?

De Nederlandse hypotheekschuld bedroeg eind vorig jaar bijna 670 miljard euro. Dit is 111 procent van het bruto
binnenlands product en daarmee het hoogste van de eurozone. (http://www.nu.nl/economie/2901570/nederlandsehypotheekschuld-hoogste-in-eurozone.html).

Dit is een bom onder onze persoonlijke financiële onafhankelijkheid! De reden is dat de huizenprijzen verder
zullen dalen, waardoor veel mensen financieel onder water komen te staan. De restschuld is direct aan de orde
bij gedwongen verkoop, maar het is ook niet uit te sluiten dat banken het onderpand te laag gaan vinden in
verhouding tot het uitstaande bedrag. Versnelde terugbetaling kan dan geëist worden. Financiële afhankelijkheid
(schuldsanering) zal dus gaan toenemen, wat bijvoorbeeld het risico op slechte voedingsinname doet toenemen.
•

38% van de huiseigenaren van 26 tot 35 jaar komen met een restschuld te zitten als ze hun woning moeten
verkopen. Dat aantal kan nog toenemen als de werkloosheid verder oploopt. In augustus 2012 staan
ongeveer 30 procent van de huizen onder water. De restschuld van deze huizenbezitters is gemiddeld
24.000 euro.
Let op: deze financiële meltdown van de gewone man is voorbedacht door de hoge heren van de illuminati
en wordt nu nog keurig door mannen als Draghi, Monti, Greenspan, Bernanke en Papademos geleid.

•

In 2011 hadden in totaal 517.000 van de 3,5 miljoen huishoudens met een hypotheek een potentiële
restschuld. De totale restschuld bedroeg 15,3 miljard euro, 30.000 euro gemiddeld per huishouden. 72.367
woningbezitters hebben moeite om hun hypotheek te betalen http://www.nu.nl/geldzaken/2932079/steeds-meermensen-met-hypotheek-in-problemen.html.

•

In totaal kampen (in 2012) ruim 65.000 huiseigenaren met een betalingsprobleem (BKR). In de afgelopen vier

jaar is het aantal woningbezitters met betalingsproblemen verdubbeld. De economische crisis, de oplopende
werkloosheid en het groeiend aantal echtscheidingen noemt hij als oorzaken.  Waarom eigenlijk zoveel
echtscheidingen? Welnu, daar speelt gezondheid een grote rol en dus ook voeding. Tolerantie, vrolijkheid,
levensenergie, empathie en genegenheid worden negatief beïnvloed door de talloze vormen van stress,
zoals die door slechte voeding en electrosmog kunnen ontstaan. Het aantal echtscheidingen neemt ook toe
door verdere individualisering. Maar wat we aan de andere kant ook zullen gaan zien, is dat mensen steeds
meer bij elkaar in zullen gaan wonen omdat de woonlasten niet meer op te brengen zijn. Men gaat bij familie
inwonen. Wat nou woningtekort?
•

Er zal nog jaren sprake zijn van dalende huizenprijzen. Reken er maar niet op dat deze daling de komende
5-10 jaar tot een halt wordt geroepen. http://www.nu.nl/economie/2889143/huizenprijzen-dalen-sterk.html

•

Steeds meer van ons geld gaat op aan onze belabberde gezondheid:

Wij verwachten dat pensioenen, aandelen- en huizenprijzen allemaal zullen halveren (t.o.v. 2007).
Misschien zullen pensioenen wel helemaal verdwijnen. Bedenk dat we in een deflattoire periode zitten die
vermoedelijk minimaal 10 jaar duurt. Slecht nieuws natuurlijk voor menigeen, maar dat is waar de hoge
heren op aansturen.
23.

WIE ZIJN DIE ILLUMINATI (deel 2)

Het in 2000 uitgebrachte boek “Het Bernini mysterie” (“Angels & demons”) van auteur Dan Brown beschrijft
een fictief verhaal dat betrekking heeft op de illuminati. Het verhaal is zeker fictief. Maar lang niet alles in
het boek is fictief. Het is de vraag waar werkelijkheid eindigt en fictie begint. Veel recensies van het boek
komen uit bij het standpunt dat de illuminati zeker bestaan hebben (niet in een gewelddadige vorm), maar
dat de broederschap inmiddels niet meer bestaat (bijv: http://thetorchonline.com/latest/angels-demons-danbrown-says-the-illuminati-is-real-how-scared-should-we-be/). We laten even in het midden of dit eerlijke visies
zijn of dat ze deels ingegeven zijn door illuminati. Er zijn ook andere recensies, zoals deze: http://www.
philipcoppens.com/ad_2.html. Het blijft een beetje een ja-nee getouwtrek, waarbij het opvalt dat met name de
illuminati-gelovers met (historische) feiten aankomen. De sceptici blijven vager.
In het licht van al wat we in dit document beschrijven en de bronnen waar we naar refereren.... zou er toch
niet een soort van waarschuwing in zijn boeken zitten? Het is ontzagwekkend welke kennis deze Dan
Brown tentoonspreidt in zijn boeken.
De wetenschap kan genezen en de wetenschap kan doden.
Dat is afhankelijk van de ziel van de mens die de wetenschap gebruikt.
– Dan Brown

Of de illuminati als broederschap nog bestaat is eigenlijk ook niet heel erg van belang. Wat wij onszelf
inmiddels realiseren is dat er wel degelijk een groep mensen achter de schermen heel veel macht hebben
en dat ze die uitbreiden. Of dit nu afstammelingen zijn van de 18e en 19e-eeuwse illuminati-broederschap of
niet.
Ze zien het eigenlijk als een groot spel: het manipuleren van de maatschappij, het beheersen van het volk,

het naar de hand zetten van wat er in de wereld gebeurt. Het lijkt wel een beetje op een spel als Civilization
(maar er zijn meer van die spelen), maar dan in het echt. In die context moet je ook het illuminati Kaartspel
zien. Het is voor hen een spel. Maar het is voor ons wel realiteit! Ze zien ons als niet meer dan vee, zoals
David Icke het verwoordt.
Dan Brown beschrijft een eeuwenoude vete tussen de christelijke kerk (het Vaticaan) en de wetenschap
(de verlichting, ofwel illuminati). Die vete heeft zeker bestaan: er zijn bijvoorbeeld destijds veel
wetenschappelijke boeken verbrand (inquisitie). En misschien was het de illuminati (vreedzaam of niet)
werkelijk te doen om het brengen van wetenschappelijke kennis naar het volk, wat de kerk zag als
bedreiging voor haar eigen macht.
Echter, eerder in dit document lieten wij ook een schema zien waarbij christelijke eenheden (Opus Dei,
Jezuïten) verbonden zijn aan illuminati en vrijmetselaars. Dat er dus één grote organisatie bestaat, met
meerdere eenheden die allen op de één of andere manier samenwerken om macht te verkrijgen en te
behouden.
Nogmaals, wij weten het niet en zullen er ook niet achter komen. Wat we doen, is kijken naar feiten en
naar logische redeneringen. En die zeggen ons dat er teveel coördinatie, teveel bedrog, teveel onlogica is
als er geen groep zoals de illuminati actief is, en teveel eendrachte slechtheid bestaat om van geïsoleerde
misdaden te kunnen spreken. Er is iets gecoördineerds gaande dat de weg bewandelt richting slechtere
gezondheid, een wereldregering (in elk geval financieel) en minder reële vrijheid.
Het lijkt erop dat er 4 landen zijn van waaruit de illuminati met name opereren:
•
•
•
•

Verenigde staten
Zwitserland
Israel
Duitsland

Vooral Zwitserland is bijzonder. Het is Zwitserland.....
• waar homeopathie regulier is (http://www.wanttoknow.nl/overige/zwitserland-erkent-homeopathie).
• dat altijd neutraal is (maar hoe kan het ook anders als het beide zijden steunt).
• waar de overkoepelende bank van alle centrale banken zit (BIS in Basel)
• waar een bankgeheim is.
• dat met de bank UBS financiële transacties doen die het daglicht niet kunnen verdragen (http://www.nu.nl/
•
•
•
•

economie/2913692/inval-bij-hoofdkantoor-ubs-in-parijs.html)

dat in de eigen energie kan voorzien.
waar Bilderberg conferenties plaatsvinden (St. Moritz, 2011)
waar de conventie van Geneve is.
dat grote goudvoorraden heeft.

Het is Duitsland:
•
•
•
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waar zonnepanelen grootschalig op de huizen en boerenbedrijven liggen.
waar alternatieve therapieen goed aanzien hebben en waar ze ontwikkeld worden.
waar de europroblemen het kleinste zijn

BIG BROTHER KIJKT AL MEE

Telefoonlijnen worden allang afgeluisterd (http://www.nu.nl/binnenland/2817160/nederland-blijft-koploper-afluisterentelefoons--.html). Wanneer dit allemaal digitaal is, kan het eenvoudig opgeslagen worden en kan er ook software
ontworpen worden om automatisch alle telefoongesprekken te analyseren. Dus daarom is het niet meer mogelijk
(al bied je tienduizend euro) om een analoge telefoonlijn aan te sluiten als je een nieuw huis bouwt. KPN staat het
simpelweg niet meer toe. Analoge televisie was al afgeschaft. Nog even en alle informatie is digitaal. Behalve de post,
maar ja die wordt geminimaliseerd en duur gemaakt, dus wie gebruikt dat straks nog?
Aan de ene kant wordt je ertoe aangezet steeds meer van het internet gebruik te maken, aan de andere
kant hangt er een donkere wolk van censuur boven het internet (bijv ACTA / CETA). Waar we in de echte
wereld nog wel eens ongezien dingen kunnen doen, zoals contante betalingen doen en bepaalde boeken
lezen, wordt dit nu allemaal geregistreerd in de digitale wereld.

Zonder vingerafdruk geen paspoort meer (http://www.nu.nl/binnenland/2878278/geen-paspoort-weigerenvingerafdruk.html) en zonder irisscan kom je niet meer de VS binnen. De overheid weet al ontzettend veel
over je. Of dat erg is? Nog niet, maar dat kan wel komen als het zo doorgaat.
Onze medische gegevens zijn inzichtelijk. Officieel hebben alleen doktoren toegang tot ons medische
dossier, maar ga er maar vanuit dat de overheid er gebruik van kan maken. Met een beetje pech kunnen
allerlei instanties (bijv. politie, ABN-AMRO, verzekeraars, belastingdienst, etc) en zelfs individuen er
misbruik van maken. Hoe dat kan? De laatste jaren is er de trend om de gegevens via het internet
beschikbaar te maken (handig voor medici, dat wel), maar dat maakt de kans op inbraak groot, zoals
we ook gezien hebben in een uitzending van het programma Zembla (http://www.uitzendinggemist.nl/
afleveringen/1249442). Internet maakt het voor big brother makkelijk om ons te volgen. Big brother kan zo
op de cloud kijken waar jij je data plaatst (http://www.wanttoknow.nl/nieuws/de-vs-bekijkt-jouw-internet-cloudgegevens/). Nu nog supersnel internet en het is helemaal een makkie om met een computerprogramma
automatisch personen eruit te vissen die op een bepaalde manier afwijken of minder gewenst gedrag
vertonen. En dat snelle internet komt er, want iedereen wil glasvezel. Althans, dat wordt ons voorgehouden.
Of we het nu willen of niet – zelfs als de bevolking gevraagd wordt en nee zegt –glasvezel komt er toch.
Het advies is daarom om glasvezel te weigeren. Bedenk dat big brother (oftewel de illuminati) glasvezel
nodig heeft voor z’n doelen.
25.

WAT NU?

Dit document kun je zien als een uiting van idealisme. Wellicht zelfs naïeve idealisme. Maar het is een beetje dom
om daar op die manier tegenaan te kijken, want zo creëer je een ongewenste ‘self-fulfilling prophecy’. Oftewel, als
ik uit idealisme zou willen stemmen op de SOPN, maar ik acht ze geen kans en denk dat het toch niet gerealiseerd
kan worden zoals zij voorstellen, en dus stem ik bijvoorbeeld op de PvdA, dan zorg ik er ZELF voor dat dit ‘ideaal’
buiten bereik blijft. Natuurlijk niet omdat alleen ik dit gedrag vertoon, maar omdat veel meer mensen dat doen.
Als je denkt dat het niet kan, dan probeer je het ook minder goed of helemaal niet. En dan kan het zéker niet.
Wij zijn er echter van overtuigd dat het geen kwestie van kunnen is, maar van willen. Met veel goede wil
en inzet is een andere vormgeving aan de maatschappij zeker mogelijk, ook met behoud van welvaart,
internationale relaties en handel. Maar dan moet je wel eerst precies weten wat je wilt en op welke manier.
Informatievoorziening is dus van belang.
Zoals we nu hebben gezien, wordt er heel wat stuurwerk verricht voor een bepaalde ideologie of misschien
is het pure machtswellust. Gaan we rustig achterover blijven zitten en zien hoe Big Brother steeds groter
wordt, hoe onze voeding steeds meer wordt vergiftigd, hoe wij steeds zwakker worden en hoe onze vrije wil
langzaamaan steeds meer wordt ondermijnd? We “willen” democratie, sterke banken, veiligheid en meer
medisch onderzoek. We “willen” vermaakt worden met TV, films, i-phones en McDonalds. We willen een
Audi, een HTC en een bubbelbad in huis.
Mensen, is dat nou echt wat we willen? Wat we willen komt steeds minder overeen met wat we nodig
hebben en wat ons echt gelukkig maakt. In vroeger tijden was datgene wat we nodig hebben ook voor een
belangrijk deel datgene wat we willen. Dan gaat het om goede voeding, huisvesting, water, familie in de
nabijheid, natuur en geen reden om op een klok te kijken.
Als je vooral de eerste categorie wilt (TV, Audi, etc.), dan ben je al aardig onder de invloed van het door de
illuminati gevormde systeem dat uiterst sterk bepaald wordt door geld. Als je vooral de tweede categorie
wilt, dan is je bedoeling waarschijnlijk goed, maar kan het zijn dat je je niet bewust was van de krachten die
de illuminati op tafel leggen. Je zult dan misschien denken dat we overgeleverd zijn aan onze wereldleiders
en dat we er niets aan kunnen doen.
If we don’t face what is, then what is does not change.
(als we niet onder ogen zien hoe de dingen zijn, dan kunnen we ze niet veranderen)
– David Icke

Er zijn wel degelijk manieren om de illuminati weg te krijgen. Hieronder zullen we er verder op ingaan.
Waar het om gaat is dat hen de middelen wordt ontnomen. Ze zijn immers met weinig mensen en het is via
manipulatie, infiltratie, misleiding, verdeel-en-heers politiek, fraude en omkoping dat ze succes hebben. Je
ontneemt hen veel als je ze door hebt en niet meer doet waar ze op aan willen sturen. Bijvoorbeeld: men
wil graag dat iedereen met pin of met de mobiele telefoon gaat betalen zodat op termijn cash geld kan
verdwijnen. En dat er uiteindelijk met de vingerafdruk betaald moet worden en je in de toekomst uitgesloten
wordt als je de illuminati teveel hindert. Het verdwijnen van cash geld kan echter alleen gebeuren als al

bijna iedereen digitaal betaalt. Pas dan is er voldoende acceptatie onder het volk en kan de maatregel
zonder veel commotie worden doorgevoerd. Als wij als burger nu eens steeds meer weer met cash gaan
betalen, dan wordt het erg lastig om cash geld af te schaffen. Er zijn er nog vele andere mogelijkheden.
Niet alleen wij burgers moeten bewust worden van wat er gaande is, maar ook professionals in de
media, politiek, rechtspraak, het bankwezen en het bedrijfsleven. Prik door de berichten die uitkomen
via bijvoorbeeld Reuters en ANP. Plaats ze wel, maar vertel dan ook het grotere plaatje van de illuminatiagenda. Maak documentaires die de praktijken van de illuminati blootleggen. Als advocaat, klaag ze aan
en verdedig geen mensen die welbewust frauderen en omkopen ten gunste van de illuminati-agenda. Zorg
dat bepaalde wetten niet worden aangenomen, bijvoorbeeld als het gaat om privacy, voeding, landbouwen veeteelt. Als bankier, geef informatie aan de media welke manipulatie en fraude er gepleegd wordt
en welke wetten worden overtreden en door wie. Als topman bij een groot bedrijf, maak melding van
onrechtmatige zaken die de illuminati dienen. Accepteer niet dat je mond wordt gesnoerd met een vette
bonus of salaris. Laat de wereld maar eens zien welke smerige praktijken er gebeuren en laat het voor de
rechter verschijnen.
Er is een hoger doel dan alleen jouw salaris, het luxe leven en jouw status. Dat is die van een
beschaafdere, gezondere en natuurlijkere samenleving. Ieder van ons kan daarvan profiteren en iedereen
kan er een enorme steen aan bijdragen door de illuminati allemaal een klein beetje onderuit te halen.
Het heeft veel meer effect dan het scheiden van je afval, het kopen van groene stroom, het lopen in een
witte mars en het geven aan collectes. De grote, grote factor is namelijk het systeem. Die is van zichzelf
oneconomisch, onnatuurlijk en onredelijk. Het systeem leidt automatisch tot meer aantasting van de natuur
omdat het economische groei vereist en tot aantasting van de menselijke vitaliteit.
We hebben dus een ander systeem nodig. Een systeem dat veel minder afhankelijk is van geld en dat geen
groei nodig heeft. Een systeem dat gezondheid, behoud van natuur en sociale binding voorop stelt in plaats
van geldelijk gewin. Het moet veel minder aantrekkelijk worden om bepaalde dingen te doen puur omdat
het geld oplevert. Dat kan alleen als geld veel minder waarde heeft. Hoe dit systeem precies ingericht
moet worden laten wij aan andere auteurs over. Een mogelijkheid zou zijn het systeem wat Jacque Fresco
en Peter Joseph hebben voorgesteld in de documentaire “Zeitgeist – Moving Forward”, een systeem dat
gebaseerd is op natuurlijke bronnen en dat geen geld kent. Meer info: http://www.wanttoknow.nl/overige/
visioenen-van-een-nieuwe-samenleving/
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/een-ruilsysteem-voor-de-nieuwe-tijd/

Milieuvriendelijke en gezonde dingen zouden altijd het goedkoopst moeten zijn (nu is dat vaak andersom).
Aandelen zouden niet moeten bestaan: het bedrijf is altijd eigendom van de werknemers, onder wie de
winsten worden verdeeld.
26.

Wat gebeurt er als we de illuminati eruit gooien? IJSLAND als voorbeeld.

Worden we dan gestraft, gedood, of iets anders vreselijks? Welnee, in feite hebben we te maken met een
tandeloze tijger. Het ligt echt in onze handen, zie het plaatje hiernaast.
Het mooiste voorbeeld hiervan is wat er met IJsland is gebeurd. Sinds 2008 hoor je er niets meer over,
maar het gaat er eigenlijk heel goed. In het referendum in maart 2010 stemden 93% van de IJslanders
tégen het terugbetalen van internationale schulden. Een uitstekende beslissing, zo bleek later. Het gevolg
van de uitslag van dit referenfum was o.a. dat het IMF onmiddellijk haar leningen aan IJsland bevroor; er
mochten tot nader order geen nieuwe leningen worden verstrekt. Maar deze fundamentele revolutie, niet
uitgezonden op TV en niet geschreven in de grote kranten, kwam hierdoor alleen maar méér op gang (zie
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/de-stille-ijslandse-revolutie/). De volgende maatregelen vonden plaats:
1.
2.
3.
4.
5.

de volledige regering werd ontslagen.
de premier werd officieel aangeklaagd voor een volksrechtbank.
via referendum werd besloten de schulden niet af te betalen.
de banken werden genationaliseerd.
burgers hebben zelf de grondwet herschreven.

En wat waren de vreselijke gevolgen? Welnu, we weten hoe het nu in Europa gaat, niet echt geweldig. Dit
is wat er met IJsland gebeurde:
1. stabiele economische groei van ongeveer 2,5 %.

2. voorbeeldige participatieve democratie.
3. de nieuwe grondwet zal in het najaar ter goedkeuring voorgelegd worden.
Zoals gezegd, deze ontwikkelingen worden angstvallig stilgehouden. Maar het is toch prachtig?
Griekenland, Ierland, Portugal en anderen zouden eens op het idee komen om IJsland na te doen! Nee,
dat is niet wat de hoge heren willen. Ze willen de boel bij elkaar houden om invloed te kunnen (blijven)
uitoefenen. De invloed op IJsland is nihil geworden, maar de invloed op Griekenland is nog altijd heel
erg groot. Uitkeringen en lonen dalen er spectaculair. Het leven is er onbetaalbaar geworden voor velen,
waardoor nu soms tot 4 gezinnen bij elkaar intrekken in 1 woning om de kosten te delen. Kiest u maar: wilt
u de IJslandse of de Griekse route? Bepaalt u zelf mee of laat u het voor u bepalen?
27.

MAAR HOE DAN? WAT KAN IK ALS BURGER ZELF DOEN?

Misschien komt er vanzelf een einde aan de illuminati, maar alleen als er voldoende informatie bij de
bevolking komt (http://www.wanttoknow.nl/overige/de-val-van-de-illuminati/). Toch is er volgens ons echt een
actieve rol van de bevolking nodig.
Wat kun je zelf doen?
•

Verspreid deze informatie, maak verbeteringen, verduidelijkingen, voeg bewijs toe. Kortom: laat het volk de
waarheid kennen.

•

Stem op een anti-europa partij, zoals de SP, PVV, SOPN (http://www.pateo.nl/Dutch/zendtijdpolitiekepartijen.htm)
of MenS (http://mensenspirit.nl). Het is goed om meer bestuurlijke versplintering te hebben en minder centrale
macht. Daarmee wordt zeggenschap dichter bij de burger geplaatst (want lokaler bestuur is daar automatisch
nauwer bij betrokken) en verder af van bankiers. De gulden terugbrengen zou een goede zaak zijn omdat
daarmee het voortbestaan van Nederland als soeverrein land beter wordt gegarandeerd. Met aparte munten
voor aparte landen wordt het weer moeilijker voor de illuminati om aan touwtjes te trekken.

•

Koop je boodschappen niet meer in de supermarkt en grote ketens, maar op de markt en bij lokale winkels
(bakker, slager, groenteboer, natuurwinkel, etc).

•

Haal meer cash in huis en betaal voornamelijk met cash.

•

Word zoveel mogelijk zelfvoorzienend d.m.v. zonneboiler, zonnepanelen, regenwatersysteem, groententuin.
Probeer regenwater op te vangen, filteren en als je het vertrouwd te drinken. Sluit je eventueel aan bij een
mini-samenleving of gemeenschap die zelfredzaam is (http://www.uitzending-gemist.com/nederland-2/tegenlichtpower-to-the-people).

•

Leen geen geld meer bij een bank. Koop geen huis als je die niet direct kunt betalen. Bedenk dat
huizenprijzen nog lange tijd (minstens 5 jaar) zullen dalen.

•

Maak zo weinig mogelijk gebruik van de reguliere zorg en zo veel mogelijk van alternatieve therapieën.
Probeer medicatie af te bouwen in overleg met arts en praat met goede alternatieve behandelaars.

•

Bevorder meer kleinschaligheid. Ga naar kleine winkels, markten, kleine concerten.

•

Weiger glasvezel en slimme meters (stroom/gas). Glasvezel wordt de burgers door de strot geduwd alsof de
burgers het zelf willen. Bedrijven als ReggeFiber kunnen erg brutaal zijn. Glasvezel is vereist voor de doelen
van de illuminati. Beide zaken verhogen ook de electromagnetische belasting in huis.

•

Gebruik geen DECT-telefoons, draadloze netwerken, Tomtom. Gebruik GSM en smartphones zo weinig
mogelijk.

•

Vermijd op den duur Google, Gmail en Hotmail. Maak niet teveel gebruik van het internet. Gebruik Google
eerst om jezelf te informeren en om de informatie in dit document te checken. Maar op termijn is het beter
om het internet alleen nog maar te gebruiken voor simpele dingen als een eenvoudig mailtje of het vinden
van een adres ofzo. Zet je data niet op een Cloud.

•

Het niet opvolgen van de wensen van de illuminati is ons beste wapen. Ontmaskering is het tweede
wapen. Onthul feiten en maak documentaires. Informeer elkaar. Verspreid dit document om te
zorgen dat iedereen er kennis van heeft.

Sluit je niet aan bij sociale netwerken (zoals Facebook of Hyves) of verlaat ze als je al bent aangesloten
of verwijder je informatie. De netwerken klinken onschuldig of zelfs nuttig (zoals LinkedIn), maar je geeft
zo wel heel eenvoudig je informatie door aan Big Brother. Lees dit stuk over de meest verdachte van alle

sociale netwerksites, Facebook, maar eens door: http://www.wanttoknow.nl/overige/media/facebook-maakt-vanjou-een-open-boek/. Wist je bijvoorbeeld dat de Amerikaanse inlichtingendienst (CIA) Facebook gebruikt
als bron voor publieke spionage? En wist je dat de illuminati-schurkenbank Goldman Sachs fors heeft
geïnvesteerd in Facebook? Hoe duidelijk kan een link zijn?

28.

ECHTE PROBLEMEN OPLOSSEN

In plaats van ons druk te maken over de euro, over ons inkomen, werkloosheid of dreigend terrorrisme,
zouden we ons beter druk kunnen maken over echte problemen. De mensheid vervuilt en verbruikt de
aarde steeds sneller. De natuur is erg in de verdrukking gekomen de laatste eeuw. Veel mensen ook
trouwens.
Niet alleen is de ecologische druk per persoon de laatste 100 jaar flink toegenomen (door grotere vraag
aan grondstoffen en chemicaliën), maar zijn er ook veel mensen op aarde bijgekomen. Van 1 miljard naar 7
miljard in een eeuw. Gaan we de komende eeuw van 7 miljard naar 49 miljard? Dat kan de aarde echt niet
aan.
Het zal ook niet gebeuren. Onderzoeker James Lovelock beweert dat er de komende eeuw een enorme
reductie van de wereldbevolking zal zijn als gevolg van een snel warmer wordend klimaat (http://
en.wikipedia.org/wiki/James_Lovelock#Climate). Deze visie moeten we waarschijnlijk met een flinke korrel zout
nemen. Hij claimt dat een stijging van 8 graden slecht is voor de voedselproductie in Europa, maar dat is
onwaarschijnlijk. Het is niet de verwachting dat het met droogte in Europa gepaard gaat. Tevens is een wat
hogere temperatuur in Midden en Noord-Europa juist gunstig voor de voedselproductie.
Of er een door mensen ontstane klimaatopwarming is, laten we in het midden. En of dat erg is ook. Wel erg
is zeker de vervuiling en druk die de mensheid de aarde bezorgt:
Chemicaliën, giffen, plastics, uitlaatgassen.
Winning van grondstoffen zoals olie, schaliegas en teerzandolie.
Electromagnetische velden die zich langzamerhand over de aarde verspreiden en die zowel mens
als natuur belasten.
Verminderen van biodiversiteit en leefruimte voor plant en dier (vooral in de tropen).
Radioactieve stoffen als gevolg van kernenergie en wapens.

•
•
•
•
•

De druk die de aarde en haar bewoners ondervinden van de mensen is enorm en neemt helaas toe. De
mensheid zou dit zich moeten aanttrekken en dat kan op meerdere goede manieren, bijvoorbeeld:
Op een humane manier de bevolkingsgroei remmen (in met name Azië en Afrika), door veilige
anticonceptie, voorlichting, betere inkomensverdeling, etc.
• Veel minder consumeren, minder spullen kopen.
• Minder grondstoffen en brandstoffen verbruiken.
• Milieuvriendelijke technologiën en energiebronnen meer bevorderen.
• Een actieve houding van burgers ten aanzien van milieuvriendelijk handelen. Zoals bijvoorbeeld een
bijen- en vlindervriendelijke tuin aanleggen, weinig afval produceren, minder vliegreizen, etc.
• Geen tropisch hardhout en geen producten gebruiken die verbouwd worden op landbouwgrond dat
is ontstaan ten koste van tropisch woud. Alleen hout dat geen schade toebrengt
• Veel minder huizen, bedrijven en kantoren bouwen. Die hebben we echt allemaal niet nodig. Meer
dan 10% van de kantoren staan bijvoorbeeld leeg.
Andere mensen kunnen misschien betere lijstjes maken van zaken die nodig zijn om het milieu, de
biodiversiteit en ook de leefomgeving van de mens zelf te verbeteren. Waar het ons om gaat is dat het
huidige systeem het moeilijk maakt om veel te bereiken. Alles is geld-gedreven en dat is niet altijd effectief.
Beter is het om het keuze-gedreven te maken. Daar is een andere vorm van regeren voor nodig. En daar is
voor nodig dat de illuminati verdwijnen.
•

Wij denken niet dat de wereldbevolking erg veel zal krimpen als gevolg van klimaatverandering. Daar is de
mens veel te inventief voor. Als we al bijna op Mars kunnen leven, dan kunnen we het zeker op een iets

verwarmde aarde. Toch denken we dat de wereldbevolking wel zal gaan krimpen. Het is een beetje als een
konijnenplaag. Dat houdt vanzelf op als het eten op is, de dieren verzwakt raken en ten onder gaan aan
een epidemie. In onze wereld is het nog niet zo dat het eten snel op raakt, maar haar kwaliteit wordt wel
steeds minder en we zijn al bezig om te verzwakken. Er zijn steeds meer mensen die geen kinderen meer
kunnen krijgen en meer mensen die op jongere leeftijd ziek worden. Dit zal op termijn ook gaan gebeuren
in landen als India en China en in Afrika. De hand van de illuminati lijkt hierin te zijn dat zij het proces
versnellen. Is het ook haar intentie? En waarom dan?
De wereldpopulatie dient te worden verminderd met 50%.
– Henry Kissinger (illuminatist)

Er lijken voedseltekorten aan te komen in de nabije toekomst, met hogere prijzen tot gevolg: http://www.
wanttoknow.nl/nieuws/vn-wereldvoedselcrisis-in-2013/. Graan gaat hoogstwaarschijnlijk een stuk duurder
worden. Vis is ook schaarser en dus duurder aan het worden. Dat is slecht voor de vissen en uiteindelijk
ook niet zo goed voor ons. Daarnaast onstaan in steeds meer landen watertekorten. Dit alles is natuurlijk
een gevolg van de overbevolking die de laatste eeuw is ontstaan.
Aan de ene kant is overbevolking niet goed en leidt het tot de problemen die we nu de aarde aandoen
(http://vimeo.com/47764053). Aan de andere kant is het verkleinen van de wereldbevolking een pijnlijke zaak,
vooral als dat via hongersnood en epidemieën of via de illuminati-manier gaat (http://www.wanttoknow.nl/
economie/de-wereldelite-vertelt-over-haar-plannen/). Wij staan een humane benadering voor.
In Nederland neemt het aantal autochtone mensen niet meer toe. Blijkbaar hebben we in Nederland een
manier gevonden om met niet te veel pijn de bevolkingsgroei tot staan te brengen. Het heeft te maken
met de maatschappij. Vroeger was het goed om veel kinderen te hebben, want zij zouden je later van
voedsel, onderdak en inkomen voorzien. Nu is dat niet meer zo, al lijkt het erop dat het wel weer meer
die kant op zal gaan (pensioenen e.d. zullen nagenoeg verdwijnen). Verder zijn er dus steeds meer
ongewenst kinderloze mensen, maar ook meer gewenst kinderlozen. Het kan heel plezierig zijn om
zonder kinderen door het leven te gaan. Met betrekking tot de overbevolking is dit een goede ontwikkeling.
Misschien zouden we moeten gaan overwegen om het niet krijgen van kinderen te stimuleren, zonder
dwang uiteraard. In elk geval zou de discussie gestart moeten worden. In het belang van een goed milieu
scheiden we afval en rijden we een zuinige auto, maar misschien moeten we ook het milieu in ogenschouw
nemen wanneer we een keuze maken voor wel of geen kinderen....?
Partijen als de Partij voor de Dieren zien graag dat de druk per persoon afneemt (minder vlees eten),
maar we moeten ook uitkijken dat we daarmee niet de gezondheid van onszelf verminderen, al is het
uiteraard zo dat er belangrijkere ongezonde factoren bestaan. Echter, het risico van het verminderen
van de persoonlijke footprint is ook, dat er op termijn minder noodzaak wordt gevoeld voor het op de
agenda zetten van de overbevolking. Dit moet serieus, open-minded en openbaar besproken worden, met
inachtneming van kwaliteit van leven en voldoende vrijheid.
Haal de oogkleppen weg, laat de schellen van je ogen vallen. Zie in wat echt belangrijk is. Houd je alleen
met echte problemen bezig, niet met geënsceneerde problemen Verbeter je gezondheid en daarmee ook
de gezondheid van de maatschappij. Maak de maatschappij prettiger, rustiger en stabieler. Geluk wordt
niet bevorderd door materialisme, maar door joy de vivre, je qua gezondheid goed voelen, goede sociale
relaties en jezelf kunnen zijn. Laat het niet gebeuren dat de illuminati deze zaken van ons afnemen. Ze zijn
al een heel eind op weg.
Geef deze informatie door. Succes!

Appendix 1

–

Kanker

Kanker is een ziekte die steeds vaker voorkomt. Naar ons idee komen er, mede door toedoen van
illuminati, steeds meer factoren in onze maatschappij die daaraan bijdragen: Onze voeding verslechtert, we
slikken steeds meer medicijnen en we worden blootgesteld aan steeds meer electromagnetische straling.
Naar ons idee kan kanker meestal genezen, al moet je wel weten hoe. Onze reguliere artsen weten dat
niet, maar we zijn ervan overtuigd daar diverse mensen in de ‘alternatieve hoek’ dichtbij komen. Enkele
interessante boeken:
1.
2.
3.
4.

Andreas Moritz – Kanker is geen ziekte (maar een overlevingsmechanisme)
David Servan-Schreiber – Antikanker (zie http://nl.odemagazine.com/doc/0088/Het-instinct-om-te-helen/ )
Richard Belliveau – Eten tegen kanker
Lothar Hirneise – Chemotherapy Heals Cancer And The World is Flat

De reguliere therapie tegen kanker, met name chemotherapie, is een erg ruwe manier om de ziekte te lijf
te gaan. Het is als een kanonskogel schieten op een mug. Als het om een familielid zou gaan, zou slechts
30% van de oncologen chemotherapie aanbevelen. De artsen volgen protocollen, weten geen betere
therapie en bevelen daarom hun patiënten het aan. Het ontbreekt aan kennis van hoe kanker ontstaat. Dit
is een erg goed stuk over waarom kanker ontstaat: (http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-aarde-is-platchemotherapie-helpt-tegen-kanker/).
“Oncologen weten er gewoon niets van. Eerlijk gezegd vind ik het woord ‘oncoloog’ niet
eens geschikt voor de meeste artsen die zich met kanker bezig houden. ‘Chemotherapeut’
of ‘bestraler’ zouden betere titels zijn. Meer doen ze vaak niet.”
– Lothar Hirneise

Baarmoederhalskanker neemt bijvoorbeeld gestaag toe. Helaas is het antwoord van de
gezondheidsmachthebbers dat we moeten vaccineren. Ach ja, als je daar 10 euro voor krijgt, dan doe je dat
toch even? Niet wetende dat daar risico’s aan zitten en dat de kanker andere oorzaken heeft dan een virus.
De gangbare therapieën onderkennen niet de oorzaak en onderkennen ook niet het zelfgenezend
vermogen van het menselijk lichaam. Bestraling en opereren zijn misschien nog enigszins te accepteren,
maar chemotherapie is zo verwoestend dat je er vaak aan dood gaat. Sterker nog, chemotherapie mag dan
wel kankercellen aanvallen.... het zorgt ook voor uitzaaïngen (http://www.ihealthtube.com/aspx/viewvideo.
aspx?v=51cf72eb1d0a2fa0). Met chemotherapie vergiftig je je lichaam, maar het verhoogt bijna niet de
kans op overleven.
http://www.earth-matters.nl/18/5068/straling-en-electrosmog/kun-je-er-op-vertrouwen-dat-chemotherapie-jouw-kankergeneest.html
http://xandernieuws.punt.nl/?id=662956&r=1&tbl_archief
http://www.naturalnews.com/027123_cancer_Tamoxifen_risk.html

Als we diverse auteurs moeten geloven (en waarom ook niet, maar wel eerst lezen en dan pas geloven),
dan zijn er veel prettigere therapieën met ook nog een hogere slagingskans.
Interessant genoeg om te onderzoeken op juistheid zijn de volgende zaken:
http://www.wanttoknow.nl/overige/geheim-braziliaans-aloe-recept-geneest-kanker/
http://topdocumentaryfilms.com/run-from-the-cure

“Een tumor is een oplossing van het lichaam voor een probleem. Kanker ontstaat omdat iemand geen
adrenaline meer produceert die nodig is om suiker at te breken. Een overmaat aan suiker is een gevaar voor
de gezondheid en dus maakt het lichaam tumoren. De tumor helpt je dus om je gifstoffen kwijt te raken.
Zonder de tumor zou je pas echt ziek zijn.
De productie van adrenaline komt vanzelf weer op gang als mensen zich ontspannen...”
– Lothar Hirneise

Het computerbedrijf Apple werd lange tijd geleid door Steve Jobs. Hij overleed in oktober 2011 aan
alvleesklierkanker. In de maanden daarna spoot de aandelenkoers van Apple de lucht in, de Nasdaq index
meezuigend. Dit moet wel tot een crash gaan leiden, later in 2012/2013. Het kwam de illuminati goed uit,
want zo kunnen hun agglomeraties goedkoop groeien door bedrijven op te kopen.
Het is een zeer verdachte toestand. Je moet namelijk ook weten dat het vermoeden bestaat dat sommige

kankers opzettelijk kunnen worden toegebracht (je eerste reactie is dat dit niet kan….). Het begint echter op
te vallen dat veel belangrijke mensen die de illuminati in de weg zitten overlijden aan kanker (bijv. Michael
Crichton en Stephen Cunnane).
Zo meldde ook de Venezolaanse president Chavèz in 2011 al dat hij het vreemd vond dat zo veel ZuidAmerikaanse presidenten binnen enkele jaren van elkaar kanker kregen (http://www.nu.nl/buitenland/2703563/
chavez-vermoedt-kankersamenzwering.html). Namelijk hijzelf, die van Argentinië, Brazilië en Paraguay. Idem
voor Fider Castro van Cuba. Het zijn allemaal landen waar een anti-Amerikaanse regering aan het roer is
gekomen.
Overigens, van tomaat wordt gezegd dat het zou kunnen helpen tegen kanker. Dat is vanwege lycopeen,
maar dan moet je de tomaten wel verhit hebben, anders is de lycopeen niet bruikbaar in je lichaam.

Suikerconsumptie is de afgelopen eeuwen enorm gestegen. Nu ca. 70 kg per jaar! Niet alleen oorzaak #1 voor
diabetes type 2, maar ook een ideale voedingsbron voor kankercellen!
De meeste kankerpatiënten zijn heel verbaasd dat ze een tumor hebben. Ze zijn
jarenlang gezond geweest, hadden nooit koorts, hadden nooit een arts nodig en
nu hebben ze ineens die tumor. Waar komt het vandaan? De tumor hielp hen om
gezond te blijven, totdat op een dag alles in elkaar klapt..’
– Lothar Hirneise
Wij hebben sterk de indruk dat de huidige reguliere manier van behandelen in stand wordt gehouden en dat
afwijkende alternatieven buiten de aandacht worden gehouden. We hebben afwijkende manieren nodig die veel
minder bijwerkingen hebben. Maar ach, de reguliere manier is heel goed aan te verdienen (kankermedicatie is enorm
duur en slokt een groot deel van de kosten van alle medicatie op), terwijl de alternatieve manier dat helemaal niet is.
Er valt niet goed te verdienen aan hennep, aloë vera, visolie of een suikervrij voedingspatroon.
Nog even in het kort de belangrijkste factoren voor kanker op een rijtje:
Transvet (http://healthyprotocols.com/2_transfat.htm)
Suiker
Stress (in welke vorm dan ook, dus ook electrostress)
Veel te weinig groente en fruit. Met name gunstig zijn bosvruchten, klein fruit, kruiden en specerijen zoals
knoflook, oregano, etc. Ook groene thee is behoorlijk gunstig.
Voor meer info: lees de gerefereerde boeken.
•
•
•
•

Er zijn naar ons idee 3 mogelijke routes wanneer je getroffen blijkt te zijn door kanker:
• De medische molen van het ziekenhuis ingaan en het pad volgen zoals dat door artsen wordt uitgezet.
Afhankelijk van het soort kanker is de overlevingskans heel verschillend. Sommige kankers zijn bijna niet te
overleven via het ziekenhuis. En er is - bij gebruik van chemokuur - een behoorlijk risico op uitzaaiingen.
• Het ziekenhuis vermijden en er helemaal voor gaan via een alternatieve weg, eventueel m.b.v. alternatieve
therapeuten (maar dat hoeft niet). In volgorde van belangrijkheid, neem deze 10 aanbevelingen ter harte:

1. 100% vermijden van suiker, tabak, alcohol, koffie, chocolade, vruchtensappen.
2. Zoek ontspanning, dingen waardoor je de tijd en je ziekte vergeet.
3. Vermijd industrieel voedsel, gebruik alleen pure voedingsmiddelen, bij voorkeur biologisch.
4. Zoek een stressvrije omgeving, let daarbij ook op aardstralen en zendmasten, wifi, dect.
5. Vermijden van melkproducten, aardappels, peulvruchten, soja en volkoren producten.
6. Drink regelmatig vers regenwater (of eet een hap verse sneeuw). Klinkt misschien raar, maar regenwater bevat een erg sterke
oxidant in z’n natuurlijke vorm (waterstofperoxide), die de tumorcellen op natuurlijke wijze aanvallen.
7. Geen verhitte noten en geen verhitte olie uitgezonderd kokosolie, echte ossewit of echte boter (verhitte onverzadigde vetten
leiden tot kankerverwekkende stoffen).
8. Veel kruiden en bepaalde groenten (peterelie, oregano, bieslook, gember, knoflook, dille, ui, rauwe spinazie, etc).
9. Bosvruchten (bessen, pruimen, kersen, frambozen, abrikozen, etc) en ander klein fruit. Maar liever geen peren en bananen i.v.m.
fructose.
10. Als het niet lukt om dit alles te combineren met je huidige leven of woonomgeving, dan moet je dat misschien overwegen om dat
(tijdelijk) om te gooien.

•

Een combinatie van beide. Helaas zal dit betekenen dat optie 2 maar slechts beperkt kan worden uitgevoerd,
omdat een chemokuur erg belastend werkt en dus stress opwekt. Dit is nu precies wat de belangrijkste
risicofactor voor kanker is en daarom een risicofactor is voor uitzaaiingen.

Appendix 2

–

Vaccinaties

Eind jaren ‘40 zijn de eerste vaccinaties geïntroduceerd. Sinds die tijd zijn het er steeds meer geworden.
Onderstaande grafiek laat zien hoeveel slachtoffers de verschillende ziekten m.b.t. de DKTP-vaccinatie
eisten, plus het moment van introductie van de betreffende vaccinatie. Duidelijk is dat er reeds een
neergaande trend was en het is daarom maar de vraag of vaccinaties positief hebben bijgedragen aan het
terugdringen van de ziekten.
Recentelijk hebben wetenschappers aangetoond dat vaccinaties niet werken (http://www.wanttoknow.nl/
gezondheid/wetenschappelijk-bewijs-de-griepprik-werkt-niet/).
In België blijkt de vaccinatie tegen de bof toch niet te werken, nu er daar een bof-epidemie plaatsvindt
ondanks dat bijna alle patiënten wel goed gevaccineerd waren (http://www.wanttoknow.nl/nieuws/ookgevaccineerden-bof-epidemie-aan-universiteit-gent).
Wij realiseren ons dat dit enorm tegen je wereldbeeld kan botsen. Het is niet anders. Wij proberen slechts
objectief te blijven en informatie te presenteren.....

(Bron: http://www.familieblij.nl/attachments/Image/Verloop-overzicht-infectieziekten.jpg)

In theorie is dit wat een vaccin doet: Vaccins zijn stoffen die het immuunsysteem ‘gecontroleerd’
afweerstoffen laten maken tegen bepaalde ziekteverwekkers. Die afweerstoffen beschermen je tegen het
opnieuw krijgen van de ziekte. Je bent dan immuun voor die ziekte, soms wel levenslang.
Maar is dat ook wat een vaccin in de praktijk doet? En is dat het enige wat een vaccin doet?
Nee, vermoedelijk niet. Na het doen van uitvoerig onderzoek, zijn wij van mening dat vaccins meer schade
berokkenen dan dat ze nut hebben. Zie bijvoorbeeld: http://www.vaccinvrij.nl/pages/hoofdstuk3.html. Meerdere
vaccinaties tegelijk is ook erg verwarrend (en schadelijk) voor het immuunsysteem. Beter is één vaccinatie
per inenting.
Wat bij vele doktoren onbekend is, is dat het vooral de B-cellen die voor de immuniteit zorgen en in veel
mindere mate de antilichamen (http://www.wanttoknow.nl/ gezondheid/vaccinaties-gezondheid/barst-inde-vaccinatie-theorie/). Maar wat wil nu het geval? Het blijkt dat bij elke vaccinatie het aantal B-cellen
aangetast wordt (http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccins-ondergraven-onze-natuurlijke-immuniteit/).
De algehele weerstand daalt dus! Meer info:
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-ondergraven-de-immuniteit/
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/fundament-valt-onder-vaccinaties-uit/
En wat is er dan schadelijk aan een vaccinatie behalve dat ze niet goed werken? Kijk eens naar
onderstaande tabel. Je geloof je ogen toch niet? Hoe meer vaccinaties, hoe hoger de kindersterfte. Echt
waar. En daaronder een tabel die laat zien dat autisme veel meer voorkomt als er meer gevaccineerd

wordt.

Zie ook: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/hogere-kindersterfte-bij-hogerevaccinatiegraad/

De (maatschappelijke) druk om te vaccineren is erg groot en er wordt zelfs gesuggereerd dat vaccinaties
verplicht moeten worden onder het motto van: ‘Wie niet gevaccineerd is, is een gevaar voor de
volksgezondheid’... http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/verplichte-vaccinaties/.
Maar als je bovenstaande cijfers en informatie ziet en leest, dan ga je toch wel twijfelen. Zijn vaccinaties
wel veilig, als ze kwik en aluminium bevatten? Waarom zijn er zoveel vaccinaties per spuit? Waarom
zo jong vaccineren terwijl het lichaam het eerste jaar er nog niets mee kan? En waarom toch daalt met
elke vaccinatie de kracht van het immuunssteem? En het lijkt er steeds meer op dat vaccinaties autoimmuunziekten in de hand werken en dan vooral autisme (wat in principe ook een auto-immuunziekte
is). Zie: http://www.wanttoknow.nl/overige/bewijs-geleverd-autisme-veroorzaakt-door-vaccinaties/ en http://www.
eenvandaag.nl/gezondheid/37240/mexicaanse_griepvaccin_leidt_mogelijk_tot_slaapziekte). Het gebeurt relatief
vaak dat een gezond kind enkele weken of maanden na het vaccineren autistische verschijnselen begint te

krijgen. En het was zo’n leuk en gezond kind! Nu niet meer.....
Voor wie nog wat leesmateriaal wil is er het boek “ vaccinaties doorgeprikt” van Cisca Buis / Noor Prent /
Tineke Schaper. http://www.vaccinatiesdoorgeprikt.nl/ en http://www.bol.com/nl/p/vaccinaties-doorgeprikt/10010040
07590038/?Referrer=ADVNLPP7bfa43022b8b5d015a0397c56a020001197.

Op 1 mei 2012 kwam een bericht dat men werkt aan vaccinaties tegen asthma:
“Volgens Michael Rutgers, directeur van het Astma Fonds, is een vaccin qua resultaat vergelijkbaar met
bijvoorbeeld een inenting tegen kinkhoest of polio. ‘’Daarbij worden antilichamen ingespoten. Dit vaccin zou
de fout in de longen opheffen, nog voordat astma echt ontstaat’’. Zie: http://www.nu.nl/binnenland/2799740/
vaccin-astma-flinke-stap-dichterbij.html

Fout in de longen??? Dit is grote waanzin en zeer onwenselijk. Ten eerste is asthma geen infectieziekte, maar een
ziekte die wordt verworven door onjuiste voeding en leefstijl. (Velen denken overigens dat het genetisch is of een
fout van het lichaam is, maar dat is alleen maar zo omdat de aanleg  maar alleen bij gebruik van het cultureel
doorgegeven leef- en voedingspatroon!  enigszins erfelijk is. Erfelijkheid is geen lot: met goede voeding en leeftstijl
is het zeker te vermijden.) Vaccinaties waren ooit bedacht om virusinfecties te bestrijden, maar toch niet om
een door onszelf gecreëerd defect in ons lichaam te voorkomen! Krijgen we hierna vaccinaties tegen autisme en
suikerziekte? Het is niet te hopen.
Ten tweede is dit een toevoeging aan de al veel te grote hoeveelheid vaccinaties die kinderen krijgen en
die schade brengen aan het immuunsysteem van het kind.
Het is wederom de hand van de illuminati die vaccinaties bevorderen, propaganderen en uiteindelijk
verplichten (in de VS vooralsnog) . Via hun infiltraties in farmaceutische bedrijven, voorlichtingsorganisaties
(WHO, RIVM), media en overheden. De bevolking heeft recht op volledige informatievoorziening omtrent
vaccinaties op basis waarvan ze dan een wel afgewogen beslissing kan maken voor het wel of niet
vaccineren en op welk moment (niet voor het eerste levensjaar en alleen in goede gezondheid). Nu mogen
Nederlanders wel dergelijke afwijkende keuzes maken, maar doen ze het bijna nooit vanwege gebrek aan
informatie. Dus zonder wetten of regels worden mensen toch gestuurd in een bepaalde richting. Typisch de
werkwijze van illuminati.

Appendix 3

–

Illuminati kaartspel en Japan

Hierbij presenteren we nog de bizarre kaarten die betrekking hebben op de aardbeving + tsunami +
kernramp in Japan (2011). Omdat dit zo extreem is, moeten we het natuurlijk uitleggen, al begrijpen wij ook
wel dat dit de eerste keer niet te behappen valt; het gaat uiteindelijk om het totaal aan informatie en als je
die kent, dan is ook deze informatie eerder logisch dan raar.
De eerste kaart heeft het over een aardbevingsprojector. Een wat?? Een ding dat op een specifieke plaats
op de aarde een aardbeving kan genereren of iets wat daarop lijkt. Welnu, dat is iets waar de HAARP in
Alaska toe in staat is.

Officieel is HAARP een onderzoeksinstituut (http://en.wikipedia.org/wiki/Haarp), al valt het wel onder het
Amerikaanse ministerie van Defensie. Het enorme apparaat kan de absurde hoeveelheid van 30.000
miljard Joule aan energie de ionosfeer insturen, waarna deze geprojecteerd wordt recht naar beneden en
aanbelandt op (in dit geval) de zeebodem. Dat geeft een knal van jewelste, wat als een aardbeving gezien
wordt. Een beving van 8,8 op de schaal van Richter moet dan wel tot een tsunami leiden en de Fukushima
reactors zijn niet ver weg. Zie ook: http://forum.davidicke.com/showthread.php?t=113604. En ook: http://www.
wanttoknow.nl/overige/haiti-beving-ontstaan-door-een-haarp/

HAARP-installatie in Alaska
Hieronder is nog een kaart weergegeven van het kaartspel (uit 1995), waarop gecombineerde rampen
staan. Let op de omvallende klok (van een kerktoren in Tokyo!). Het tijdstip is nagenoeg gelijk aan het
werkelijk tijdstip van de aardbeving (vrijdag 11 maart 2011 om 02:46:23 PM).

Zoals David Icke uitlegt in een uitstekend interview op de kroatische landelijke televisie (http://www.davidicke.
com/headlines/60212-david-icke-speaking-for-two-hours-on-mainstream-croatian-television), heeft de Israëlische
geheime dienst (Mossad) enige tijd voor de aardbeving een “beveiligingssysteem” geplaatst in de
kerncentrale van Fukushima. De Mossad wordt ook aangestuurd door illuminati. Je ziet hierboven de foto:
het is wel een heel erg groot apparaat en het zou evengoed een op afstand te activeren atoombom kunnen
herbergen, al is dit natuurlijk speculatief. Maar voldoende belangrijk om te gaan onderzoeken, denken wij.

Appendix 4

–

Nieuwsbrief David Icke

Teksten uit nieuwsbrieven van David Icke (http://www.davidicke.com/headlines/).
“PAYING TO BE PROGRAMMED ...… THE STUDENT LOAN CONSPIRACY
I am not saying that this is the way for everyone. We are all different, or should be. What I am saying is that a ‘good
education’ (programming) is not essential or the be-all and end-all of everything. You can educate – truly educate –
yourself on your terms and not the system’s. I was well into my 30s before I really got started in educating myself and I
was entering my 40s before this went into overdrive. It is never too late to start and with the Internet the information is
there for everyone across a vast tapestry of subjects.
Self-education also gives you the power to focus on what you want to learn rather than what the system insists that
you must. I mean, how many people have ever used algebra since they left the education sausage machine? X + Y =
bollocksπ (pi constant), it always seemed to me.
Young people have their minds filled with so much useless tosh that they will never use and can always learn later
if necessary and that’s even without the deluge of alleged ‘facts and information’ that turn out to be disinformation,
diversion and downright lies. I see authorities, politicians and parents discussing school budgets, teacher ratios, class
sizes and all this stuff, but hardly, if ever, what children and students are actually taught. That is just left to the system
to decide and dictate.”

“THE ELEPHANT IN THE LIVING ROOM ...... AT WAR WITH THE WORLD
Well, how blatant, how in our face, does it have to be before the elephant on the sofa is acknowledged for what it is?
Rothschild Zionism is leading the world into yet another war and this time with the serious potential to explode into a
third global conflict - what they have long sought to engineer.
I refer to Zionism as ‘Rothschild Zionism’ to constantly expose who created this expression of undiluted evil and who
controls it to this day - the House of Rothschild. The secret society called Zionism was not created for the benefit of
Jewish people, but to use them as a cover to pursue the merciless annexation of Planet Earth. Many and increasing
numbers of Jewish people can now see this. They have been ‘had’ on a monumental scale. The first Rothschild Zionist
Congress was in Basel, Switzerland, in August 1897, but not many realise that it was originally due to take place in
Munich, Germany.
It had to be relocated because of opposition from Jewish people in Germany who did not want to be shipped off to
Palestine, as per Rothschild Zionist agenda. They were doing fine, thanks, so go away and take your silly idea with
you. But little more than 30 years later the Rothschild-engineered and Rockefeller-Harriman-Bush-funded Nazi Party
came to power in Germany and began to target the German Jewish population and those in other countries. Vast

numbers of Jewish people left Germany and Europe in general as a result of this abomination and headed for the
United States and ... Palestine.
Thanks to the Nazis, the Rothschild Zionist leadership got its way. Coincidence? Not a chance ...... Once the State of
Israel had been bombed and terrorised into existence a long list of Rothschild Zionists were relocated to especially
the United States so their children would be born as American citizens. These children are the Rothschild Zionists that
dominate the American government and its agencies today. Among them is Rahm Emanuel, Obama’s White House
Chief of Staff in the crucial years after his election, and now Mayor of Chicago. Emanuel’s father openly boasts that
he was a member of Irgun, the Rothschild Zionist terrorist organisation, before he headed to the US to produce his
offspring.
Rothschild Zionism now controls the United States government and Congress in general via front organisations
like the American Israel Public Affairs Committee, a massive lobby group representing a foreign power and widely
known as AIPAC. This is why Obama said in his State of the Union address of pure fantasy this week: ‘Our iron-clad
commitment to Israel’s security has meant the closest military cooperation between our two countries in history’. Read:
‘We do whatever they say.’ “
Rothschild Zionism is not a race or a people; it is a political philosophy in its public
expression and at its core a global secret society with its agents in government and
dictating to government the world over. It does not work for the best interests of
Jewish people. Its goal is the enslavement of the global population - including
the Jewish people that it falsely claims to represent.
– David Icke
“It was back in the early 1990s that I first became aware of a document entitled ‘Silent Weapons for Quiet Wars’.
It appears to be a training manual for new recruits to the global conspiracy to explain how to direct economics and
public perception to the point where the population become life-long slaves to the few.
‘Silent Weapons’ was dated May, 1979, and was apparently found in July, 1986 in an IBM copier purchased at a
surplus sale by an employee of Boeing. It appears to be one of a series of such manuals explaining how the few
control the many. I can’t say for sure if it is genuine, but (a) it lays out the strategy in considerable detail and (b) what it
describes is blatantly happening by the hour.
It defines silent weapons as social automation – the control of perception while the targets believe they are thinking
freely and making their own choices. They ain’t. The use of these weapons means that ‘a state of domestic warfare
exists between said person or group of persons and the public’, the documents says.
“Ahh, but there’s no conspiracy. No, no. This is all a coincidence. Go back to sleep, there’s nothing to see here. We’re
politicians, law enforcement and journalists. Trust us. People like Davd Icke are just paranoid nutters.”

… GETTING AWAY WITH MURDER
http://www.davidicke.com/headlines/72771-the-gmo-population-cull--getting-away-with-murder

The US Food and Drug Administration said: ‘We know of no information showing that the foods created from these
new methods differ in any meaningful or uniform way.’ It was a big lie, a statement of sheer insanity, and people like
FDA/Monsanto double agent, Michael Taylor, knew it.

A lawsuit later brought to light 44,000 internal FDA documents which revealed that GMO can produce allergies, toxins,
new diseases, antibiotic-resistant diseases, nutritional problems and cancer-causing agents. They also confirmed that
scientists and experts at the FDA had said that GMO food was different from that produced normally and therefore
had different risks. The effect on human health in GMO-soaked America has since proved catastrophic and potentially
genocidal.

How come, then, that the FDA said publicly that there was no difference between non-GMO food and that produced
with GMO, especially by Monsanto, which has led to the FDA not requiring independent safety checks on GMO
products? One of the key people responsible for taking that line was Michael Taylor, the number two at the FDA, a
former attorney to Monsanto and later a Monsanto Vice-President for Public Policy.

Taylor was also at the US Department of Agriculture between 1994 and 1996 and in his government roles he was
highly influential in the decision not to insist that GMO had to be labelled which has denied the public the free choice

to eat or not eat GMO food.

All this must have cost the lives of multiple millions of people and animals since then and caused suffering to untold
numbers who have had their health devastated by GMO. It was also Taylor at the FDA who ensured that Monsanto’s
genetically-engineered bovine growth hormone (rbGH/rbST) could be injected into cows to increase milk production
without any labelling for people to make a choice.

He also wrote a paper saying that if producers of milk without the growth hormone labelled their milk as such they
should be mandated to include a disclaimer from the FDA saying that there was no difference between milk with
bovine growth hormone and milk without it.

Taylor has been described as possibly being responsible for ‘more food-related illnesses and deaths than anyone in
history’.

This man should be in jail with the key thrown mid-Atlantic, but where is he now? He was appointed by Obama to be
his ‘food safety czar’ in charge of all United States food safety policy at the FDA and is now Senior ‘Advisor’ [yeah,
right] to the Commissioner of the FDA. Taylor’s policy is Monsanto’s policy and there can be no greater confirmation
that corporations control governments than Taylor’s career with Monsanto and government agencies which are
supposed to protect us from Monsanto.

This is why Big Biotech is getting virtually all that it wants from the FDA while organic farmers and growers
and small farms in general are being destroyed by a mass of new and ludicrous laws on the grounds of ‘food
safety’ imposed by FDA SWAT teams made up of monumental goons with guns in their hands and air in their heads.
Food fascism isn’t coming - it’s here.

Links:
Birljante speech: http://www.youtube.com/watch?v=ZBJKCz6Xhzs&feature=g-vrec
http://www.davidicke.com/headlines/62358-david-icke-on-the-alex-jones-show-last-night-talking-about-rothschildzionism-satanism-the-structure-of-global-control-and-non-human-manpulators-of-human-society
http://www.davidicke.com/headlines/61758-david-icke-when-the-knock-comes-on-your-door-a-the-madness-of-warSecrets of the matrix: http://www.youtube.com/watch?v=YNFou4XXwjs

Appendix 5 – De zon is onze vriend
Net als een plant hebben wij zonlicht nodig. Wij maken daaruit vitamine D aan, een essentiële vitamine
die we bijna niet uit voeding halen. Vreemd genoeg wordt ons in de loop van de decennia steeds minder
geadviseerd en worden we ook nog eens bang gemaakt voor de zon. “Pas op, want de zonkracht is erg
hoog vandaag!”. Vitamine D werkt preventief voor talloze ziekten. Vitamine D kan tot 77% van alle kankers
voorkomen (http://www.naturalnews.com/021892.html).

De meeste mensen hebben in de wintermaanden (okt-mar) een tekort aan vitamine D (http://www.
wanttoknow.nl/overige/n-epidemie-van-vitamine-d-tekort-golft-over-de-wereld/). Deze vitamine maak je uit
(fel) zonlicht. Via voeding is de inname ervan te verwaarlozen. Vitamine D is erg belangrijk voor je
immuunsysteem. Logisch dus dat vanaf de herfst griep en verkoudheid toeneemt. Komt dus niet doordat
het kouder wordt, maar door je verminderde afweer. Verder vermindert een goede vitamine D-status het
risico op kanker en hart- en vaatziekten aanzienlijk (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=vitamin%20
d). De gezondheidsraad erkent dit ook wel, maar dat vertelt ze ons liever niet (http://www.wanttoknow.nl/
nieuws/gezondheidsraad-maakt-misleidende-tekst-over-vitamine-d/). Ach ja, deze raad is onder flinke invloed
van de farmaceutische tak van het grote illuminati-bedrijf (net als tal van “goede doelen”). Wat er dus moet
gebeuren, is dat iedereen deze vitamine gesupplementeerd krijgt in de maanden met de r in de naam. Dat
kost bijna niks!

Al in de jaren vijftig was bekend hoe gevaarlijk geharde vetten waren. Ze lieten je letterlijk stikken: de basis
voor o.a. huidkanker. De aanjager van huidkanker is niet de zon maar de beschadigde vetten en de zooi
die een andere industrie je weer adviseert te smeren. Eet goede vetten, dus onverhit. Dezelfde vetten kun
je op je huid smeren als bescherming tegen de zon, maar de beste bescherming is door vanaf maart veel in
de zon te komen en je huid dus te laten wennen. Zonnebrandcrème verhindert niet alleen het verbranden,
maar ook de aanmaak van vitamine D. Of het het ontstaan van huidkanker doet voorkomen is nooit
aangetoond. Maar het RIVM meldt doodleuk: “Bij zonkracht zeven kan een huid die nog niet gewend is aan
de zon na een kwartier al verbranden. Daarmee lopen mensen een vergroot risico op huidkanker”. Show
me the evidence, dude.
“Smeer geen chemicaliën (zoals zonnebrandcreme, etc) op je huid! Hoe meer je
huidcellen stikken, hoe meer kankercellen je huid zal maken. Een gezonde cel kan
alleen leven op zuurstof. Een kankercel kan op zuurstof maar ook door fermentatie
van suikers overleven. Heb je kanker dan kunnen suikers de kanker dus voeden.”
– Ron Fonteine

Als je kijkt naar de verkoop van zonnebrandcrèmes en het aantal gevallen van huidkanker dan zie je
een overduidelijk verband: hoe meer créme is verkocht, hoe meer huidkanker! Dit hoeft natuurlijk geen
oorzakelijk verband te zijn, maar het geeft wel te denken over de werkzaamheid van de crèmes.

Appendix 6 – Top 10 voedingstips (in willekeurige volgorde)
1. Minder linolzuur

Linolzuur (met name verhit) wakkert ontstekingen aan en verhoogt vermoedelijk de kans op kanker, hart- en vaatziekten en anderen.
Een beetje linolzuur is goed, maar in Nederland krijgen we er tegenwoordig veel en veel te veel van. Linolzuur zit o.a. in granen,
pinda’s, bewerkte artikelen zoals koekjes en sauzen. Maar vooral in plantaardige olieën zoals zonnebloemolie en pinda-olie. Gebruik
dus geen zonnebloemolie, arachideolie of sojaolie! De enige goede plantaardige olieën zijn kokosolie en olijfolie. Dierlijke olieën zijn
prima.

2. Veel minder fructose (=suiker)

Teveel fructose leidt tot urinezuur en triglyceriden, factoren die de kans op o.a. diabetes, jicht en kanker verhogen. Fructose verstoort
ook de insuline-huishouding en is vermoedelijk de belangrijkste factor voor het metabool syndroom: overgewicht + diabetes + harten vaatziekten. Tafelsuiker, basterdsuiker en rietsuiker bevatten allen 50% fructose. Dus laat de suiker staan (snoep, koekjes, cake,
toetjes, ijs). Verder zit er erg veel fructose in vruchtensappen en frisdranken! Zelfs diksap en roosvicee e.d. Maakt allemaal niet zo
veel uit. Dus, als je het gebruikt, verdun het dan. Voor meer informatie, bekijk de video “Sugar: the bitter truth” op YouTube.

3. Vermijd transvet

In sommige landen is deze kunstmatige vetsoort reeds verboden, in Nederland helaas nog niet. Het is een behoorlijk schadelijke
stof, maar je kunt het in allerlei producten vinden (kijk maar eens op de ingredïentenlijst op de verpakking. Het zit vooral in koekjes,
plantaardige boter, gebak en frituurvoeding. Het is daarnaast mogelijk om in de eigen keuken transvetten of vergelijkbare stoffen
te maken wanneer je vloeibare olieën verhit. Gebruik daarom olijfolie niet boven 160 graden en verhit verder geen enkele andere
vloeibare olie. Hoge(re) temperaturen geven altijd meer oxidatie en kankerbevorderende stoffen. Onverzadigde vetten moet je al niet
verhitten maar transvetten moet je zéker niet gaan verhitten (http://www.kruidenvrouwtje.nl/voeding/transvetten.htm).

4. Eet voldoende vet

In punt 1 en punt 3 zijn de vetten genoemd waar je voorzichtig mee moet zijn. Voor het overige is het zaak om juist voldoende vet
binnen te krijgen, hier kun je scheutig mee zijn! Ondanks wat veel mensen denken wordt je namelijk niet dik en ongezond van vet,
maar van koolhydraten (suiker, granen, aardappelen, etc.). De beste vetten zijn de dierlijke vetten, met name uit vis. Ook kokosolie
en olijfolie zijn goed.

5. Eet geen bruin, maar wit!

Bruinbrood bevat veel meer lectines en saponines dan witbrood. Dit zijn stoffen die de darmen beschadigen en de deuren openzetten
tot diverse ziekten.

6. Matig met melk

We denken bijna allemaal dat we melk nodig hebben voor de calcium. Onzin! Je kunt zelfs 3 glazen per dag melk met extra calcium
drinken en toch botontkalking krijgen! De calcium is namelijk niet helemaal het probleem. Natuurlijk, voldoende calcium binnen
krijgen is wel nodig, dus eet daarom groene groenten. Maar melk is overbodig en werkt zelfs averechts. Flinke melkconsumptie is de
grootste bron van rug- en gewrichtsklachten.

7. Vermijd soja

Soja is een vrij nieuw voedingsmiddel in Nederland, volgens velen gezond en eiwitrijk. Helaas, gezond is soja niet (zie bijv. http://www.
westonaprice.org/soy-alert.html). Het is rijk aan een aantal stoffen die de gezondheid schaden en de beschikbare hoeveelheid
jodium in het lichaam aantasten. De voedingsindustrie profiteert goed van deze hype, maar de gezondheid beslist niet. Gebruik dus
geen soja.

8. Zorg voor voldoende jodium
Veel mensen in Nederland krijgen te weinig jodium. Hiernaast staat een plaatje van een man voor en na het toevoegen van extra
jodium aan de voeding. De linkerfoto is kenmerkend voor wat we vaak zien. Het aantal mensen met te weinig jodium is echter niet
beperkt tot dit soort gevallen, maar is veel groter. Zorg daarom altijd voor voldoende jodium in de voeding. Dit is lastig als je (1) weinig
keukenzout gebruikt, en (2) weinig brood eet (wat op zich best gunstig is). Gebruik daarom zeewier of kelp-tabletten. Overigens, het
gebruik van (ongeraffineerd) zeezout is prima, veel beter dan keukenzout. (bron: http://www.jodiumtekort.nl/ter.html)
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9. Levertraan

In Nederland hebben mensen moeite om voldoende visvetten (omega-3) en vet-oplosbare vitaminen binnen te krijgen (vooral
vitamine A, D, K2). Vitamine A zit veel in lever, vitamine D krijg je uit zonlicht, vitamine K2 zit in lever en in kaas. In levertraan zitten
al deze zaken. Neem daarom een eetlepeltje per dag, het is erg goed voor je gezondheid. Het alternatief is om regelmatig lever te
eten en veel in de zon te komen.

10. Echte voeding

Minstens de helft van de supermarkt ligt vol met voedingsmiddelen die langer dan 2 weken houdbaar zijn. Laat ze daar maar liggen.
Gebruik echte voeding, zoals vis (geen vissticks), fruit (geen fruit2day) en groente van de markt en een goed stukje vlees. Echte
voeding bevat geen conserveringsmiddelen, emulgatoren, verdikkingsmiddelen, smaakstoffen, E-nummers, etc. Je krijgt op deze
manier ook veel minder slecht zout binnen. Maar waar het eigenlijk om gaat: als je echte voeding eet, ben je al bezig om punten 1,
2 en 3 te verbeteren.

Appendix 7

–

Spiritualiteit en nieuwe tijd

Het is heel makkelijk om sceptisch te staan tegenover spiritualiteit en “vage dingen”. Toch zitten er minstens enkele
elementen van waarheid in (http://www.niburu.nl/). Net zoals de aarde een electromagnetisch veld heeft, heeft de
mens die ook (= aura). Vanuit de aarde komt op specifieke plekken straling naar boven (aardstralen en leylijnen).
Vanuit de kosmos zijn er zeker invloeden merkbaar, primair door de zon, secundair door de maan en ook wel een
beetje door andere planeten in ons zonnestelsel. Je zou kunnen zeggen dat spritualiteit een natuurkundige basis
heeft. Op die manier wordt er door sommige fysici tegenaan gekeken. Er zijn natuurkundigen die wetenschappelijk
proberen te bewijzen dat er een plan ligt achter de oerknal en al datgene om ons heen.
Een nieuwe tijd krijgen we ook, maar of dat er mee te maken heeft dat we van het 2000-durende vissen-tijdperk nu
naar het waterman-tijdperk gaan, dat weten wij niet. Feit is dat die astrologische omwenteling nu plaatsvindt en ook
rond de tijd van Jezus plaatsvond (zie film Zeitgeist). De huidige omwenteling zal vermoedelijk inhouden dat we
minder materialistisch gaan worden, meer sociaal, meer bewust van de natuur en de aarde en dit zal een omslag
in de maatschappij betekenen. Hiervoor is een ontmaskering van de illuminati vereist. En een omslag in hoe onze
samenleving is gestructureerd (www.sopn.nl).
Over leylijnen en aardstalen moeten we nog het één en ander vermelden:
Het zijn niet alleen draadloze netwerken e.d. die ons (meestal onbewust) electromagnetische belasting bezorgen. Er
zijn ook factoren die van oudsher ons kunnen belasten. Sommige mensen zijn wel bekend met aardstralen, wellen
of leylijnen. Dit zijn electromagnetische velden die loodrecht uit of van de aarde komen. Aardstralen (= wellen) zijn
geassocieerd met water onder de grond (water kaatst kosmische straling terug). Aardstralen zijn negatief voor ons.
Sterker nog: als je boven een wel slaapt (maakt niet uit of dit op de begane grond is of de 8e verdieping), dan is dit
absoluut ziekmakend. Sommige mensen kunnen merken dat die plekken koud optrekken en energie ontnemen.
Het ziekmakende effect zit hem wederom in het veroorzaken van stress in het lichaam en het na verloop van tijd
ontregelen van het hormoonsysteem. Dus, wichelroedelopers zullen misschien zeggen dat aardstralen reuma of
kanker veroorzaken, maar het effect is vermoedelijk veel algemener.
Aardstralen zijn eenvoudig op te sporen met kleine metalen wichelroedes en hun identificatie is daarmee
ondubbelzinnig. Iedereen kan dat. Een serie molshopen achter elkaar is bijna altijd boven aardstralen. De reden
is dat insecten bij voorkeur boven aardstralen leven. Katten ook. Maar mensen juist niet (http://indjst.org/archive/
vol.3.issue.1/jan10dharmadik-13.pdf, http://bit.ly/MnS1r3, http://bit.ly/MnRZPW, http://bit.ly/MnS1Y1, http://bit.ly/
MnS2ex, http://bit.ly/MnS2v7).
Leylijnen zijn daarentegen energieleveranciers voor mensen. Dat kan gunstig zijn en de mens veel energie geven,
maar het nadeel is dat je er niet goed op kunt slapen. Voor het jaar 1350 werd het altaar van een kerk steevast op een
knooppunt van leylijnen gebouwd. Die kennis is naderhand verloren gegaan.Het verhaal gaat dat men vanaf het altaar
de energie met de handen kon doorgeven aan het volk. Wat ervan waar is..... geen idee, maar opvallend blijft wel de
positie van oude kerken. Ze staan relatief vaak in een rechte lijn van elkaar. Dus op een leylijn. Stonehenge ook. Meer
info:
http://www.leylijnen.com/sterkeleylijnen.htm
http://boinnk.nl/blog/18642/leylijnen-door-nederland-en-belgie/
Vroeger voelde men dus leylijnen aan. En vroeger voelde men ook aardstralen aan (met het 6e zintuig). Daar ging
men dan niet slapen of zitten. Tegenwoordig voelen de meeste mensen dat niet meer en onderwerpen ze soms
zichzelf zonder het te weten aan de ziekmakende aardse electromagnetische belasting. Jammer, want er zijn wel
mensen die ze kunnen opsporen (maar dat kun je zelf dus ook). Er zijn zelfs mensen die ze kunnen verwijderen (huis
schoonmaken van electromagnetische straling). In principe kom je met een koperen plaat (onder het bed) een heel
eind, omdat dat de straling tegenhoudt.
Het is net alsof de mensen het vroeger allemaal wel wisten van de straling en het aarden. Vandaar misschien
bepaalde woorden in onze taal: Onder spanning staan, zich ontspannen, ergens goed kunnen aarden, Aardig zijn,
ontlading, ontaarden.

