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Disclamer: 
 

Dit manuscript dient nog verbeterd te worden op taalfouten en leestekens. 
Dat maakt de kennis beschreven in dit document echter niet minder waardevol of actueel. 

Alle rechten voorbehouden. 
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Voorwoord 
 
Voor mijn dochters. 
 
Lieve dochters van mij. Altijd heb ik gezegd dat een vader geen verwekker hoeft te zijn 
en een verwekker is niet altijd een vader. Het zijn de kinderen die de titel vader of 
moeder toekennen. In mijn kind en tiener jaren zag ik regelmatig spreuken en poëzie bij 
de mensen thuis op muren hangen. Het gedicht van vader of moeder is mij altijd 
bijgebleven en dat ging zo: 
 
4 jaar – De pappie van mij kan alles! 
7 jaar – Mijn vader weet veel.. heel veel. 
8 jaar – Mijn vader weet ook niet alles. 
12 jaar – Nou ja… dat weet vader natuurlijk ook niet. 
14 jaar – Vader? Hopeloos ouderwets! 
21 jaar – Och.. die man is uit de tijd… wat wil je. 
25 jaar – Hij weet er wel iets van… maar niet veel. 
30 jaar – Toch eens horen wat pa ervan vindt. 
35 jaar – Even geduld… eerst de mening van pa vragen. 
50 jaar – Wat zou vader daarvan gedacht hebben? 
60 jaar – Mijn vader die wist letterlijk alles! 
70 jaar – Ik wou… dat ik er nog eens met mijn vader over kon praten… 
 
In het leven komen mensen bij elkaar als strootjes in een rivier die bij iedere 
stroomversnelling bij of uit elkaar gedreven worden. De relatie tussen ouders en 
kinderen zijn relatief van tijdelijke aard. De mensen die in normale omstandigheden de 
langste relaties vormen in jullie leven, zijn die met je broer of met je zus. 
 
Er komt een tijd dat ook ik er niet meer ben en daarom wil ik nu het meest waardevolle 
dat ik bezit met jullie delen. Nu jullie allemaal de volwassen leeftijd hebben bereikt is 
jullie persoonlijkheid grotendeels gevormd. Belangrijk heb ik het altijd gevonden dat jullie 
je eigen keuzes durven te maken en je eigen persoonlijkheid en talenten tot ontwikkeling 
brengen. Daarom heb ik ook nooit mijn levensovertuiging aan jullie willen opdringen en 
ben ik trots op de jonge vrouwen die jullie zijn geworden. Vanaf de tijd dat ik zelf nog 
kind was had ik vragen over wat deze wereld betekent, wat de dood is en waarom de 
wereld niet is zoals we hem graag zouden willen zien. Meestal kreeg ik onbevredigende 
antwoorden waar ik niet veel mee kon. Als ouder zie ik het als taak om antwoord te 
geven op vragen die daadwerkelijk belangrijk zijn. De antwoorden die ik daarover heb 
gevonden laat ik voor jullie achter in dit boek.  
Helaas zij er nog steeds ouders die van hun kinderen een verbeterde versie van zichzelf 
willen creëren. Men hoopt door enkel de positieve dingen van het leven te benadrukken 
dat de kinderen dit vanzelf zullen overnemen. Maar zoals jullie weten maken we 
allemaal weleens fouten, daarvoor zijn we immers mens. Onze koning Willem Alexander 
heeft gezegd waar ik het mee eens ben dat het maken van fouten okay is. Van onze 
fouten dienen we dan wel te leren, maar eenmaal gemaakt kunnen we onszelf 
vergeven. Het maakt mij niet uit wat jullie willen gaan doen in het leven als jullie maar 
echt gelukkig zijn (Lees zijn en niet nastreven). Vrij zijn jullie om eigen keuzes te maken 
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en als jullie ooit het pad van onuitputtelijk geluk of zelfrealisatie willen bewandelen, dan 
hoop ik doormiddel van dit boek jullie daarin te kunnen helpen, zelfs wanneer ik er niet 
meer ben. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te lezen. Van al het onderzoek en de 
goede en/ of slechte dingen die ik heb gedaan, waren de tijden dat ik voor jullie heb 
mogen zorgen de mooiste en beste tijden uit mijn leven. Die momenten ben ik altijd 
blijven koesteren, ook op de momenten in jullie fysieke afwezigheid. Bedankt dat ik een 
deel van jullie leven heb mogen zijn. Ik hou van jullie, allemaal, jullie zijn een stuk van 
mij! 
 
Veel liefs,  
 
Papa René 
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Inleiding: 
 
Dat de wereld niet is zoals we hem graag zouden zien, dat weet bijna iedereen. Vanuit 
spiritueel inzicht wist ik ook sinds mijn kinderjaren dat deze wereld als tijdelijk, als illusie 
of als droom gezien kan worden. Echter dat de illusie van deze tijdelijke wereld ook nog 
eens ‘gehackt’ zou zijn, dat ging mijn pet bijna te boven. Een dubbele illusie dus of een 
illusie binnen de illusie. Deze illusie schept echter een ‘sinister’ beeld en maakt je boos 
zodra je hem begrijpt. Voor deze kennis zijn er velen voor mij geweest die na bepaalde 
dingen openbaar te hebben gemaakt zijn vermoord of onder eigenaardige 
omstandigheden zijn ‘verongelukt’. Een onderwerp dus dat je het leven kan kosten door 
er openlijk over te praten. En toch moet deze kennis gedeeld worden omdat er nog zo 
veel mensen het totaal plaatje niet zien.  
 
Ik werd ‘getriggerd’ door een documentaire met de naam “The house I live in”. Die 
documentaire schetst het beeld van de verklaarde oorlog tegen drugs door de 
Verenigde Staten. Wat er in die documentaire besproken wordt zijn meer dan 
schrijnende verhalen over hoe de hele gevangeniswereld in de VS zijn doel 
voorbijgeschoten is. Wat veel mensen denken is dat strafwetten in de wereld erop zijn 
ingericht  om mensen die ‘over de schreef’ zijn gegaan erop voor te bereiden om ooit 
opnieuw terug te keren in ‘de maatschappij’. Echter blijkt dat de realiteit een ander beeld 
geeft en laat zien dat gevangenissen er nu op zijn gebouwd om er geld aan te 
verdienen.  
 
En dat alles ten koste van vaak kansarme jongeren die zomaar even 10 jaar, 20 jaar of 
levenslange opsluiting krijgen voor NIET Gewelddadige Drugs Delicten. Of 
drugsverslaafden die eigenlijk meer een medische behandeling nodig hebben in plaats 
van een cel. En dat terwijl al die drugs zo’n 100 jaar geleden nog volkomen legaal was. 
Zulke lange straffen werden voorheen enkel uitgedeeld aan moordenaars en niet aan 
jonge mannen die net vader zijn geworden, onvoldoende inkomen genereren om er hun 
gezin mee te onderhouden en daardoor tot ‘illegale’ activiteiten zijn gekomen. De 
gevangenissen in de VS zitten nu zo vol met dit soort kansarme jonge mannen, dat er 
momenteel (voor niet gewelddadige drugsdelicten) meer ‘Afro’ Amerikanen vast zitten in 
deze gevangenissen dan dat er slaven waren in 1850!  
 
Na het zien van deze documentaire ben ik meer gaan onderzoeken naar de stand van 
zaken van onze huidige maatschappij en ben achter verschrikkelijke dingen gekomen. 
Zo verschrikkelijk dat wanneer ik begin met de conclusies, de meeste mensen niet eens 
zouden geloven dat dit een echte waarheid is. Ondanks dat bepaalde onderwerpen 
steeds bekender zijn geworden bij het grote publiek is het totaal plaatje vaak nog te 
ondoorzichtig om doorheen te prikken.  
 
Hier zal ik beginnen met Wereld realisatie, ‘De samenzwering tegen de 
wereldbevolking’. 
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Conclusies 
 
Lieve dochters van mij. Zoals jullie mij kennen heb ik het altijd over spiritualiteit, 
zelfrealisatie en dat deze wereld tijdelijk is. Toch moet ook ik erkennen dat ondanks 
tijdelijk, deze wereld wel echt is. Achteraf misschien een illusie maar zolang we nog in 
het stoffelijk lichaam zitten hebben we voor een tijd te maken met deze wereld. Wat ik 
jullie nu ga vertellen kan als ongelofelijk klinken. Toch is het belangrijk om een goed 
beeld te hebben van wat er nu werkelijk gebeurd en wat er op dit moment aan de hand 
is met de wereld. Ik verwacht dat er op korte termijn maar zeker nog tijdens jullie levens 
voldoende openbaar zal worden voor hetgeen ik hieronder verkondig.  
 
Laat ik maar direct met de deur in huis vallen en met de conclusies beginnen. Zelf 
verwacht ik dat deze conclusies in het begin bijna niet zal worden geaccepteerd wat 
komt door de programmering van onze ‘minds’ /gedachten in het collectief bewustzijn 
van de mensen hier op aarde. Daarom zal ik die conclusies nader gaan verklaren en 
onderbouwen hoe men het heeft klaar gespeeld. Ben benieuwd hoeveel van die 
conclusies wel aanvaard worden nadat je de Wereld realisatie helemaal hebt 
doorgelezen. Goed, daar gaan we dan.. 
 
“Deze wereld wordt geregeerd door slechts een handje vol ‘demonische mensen’ die 
zichzelf hebben benoemd tot leiders van de wereld. Het handje vol mensen dat de 
wereld regeert zijn halfbloed mensen en dan half mens en half reptiel. Deze halfbloed 
reptiel humanoids staan in contact met buitenaardse/ inaardse wezens die samen het 
complot uitoefenen om de hele wereld onder hun macht te krijgen/ te houden. Via 
techniek zoals camera’s is men bezig om een “Orwell Society” uit te rollen waarbij de 
leiders net als Big Brother op afstand de mensen kunnen controleren. Het doel wat die 
groep zich heeft voorgesteld is om onder andere de wereld bevolking terug te brengen 
tot slechts 500 miljoen mensen (momenteel zijn er 7 miljard oftewel 14 x 500 miljoen 
mensen op de aarde!). Tevens wilt men één wereld religie, één wereld politiemacht en 
een tweedelige bevolking met een kleine ‘upper class’ en een werk klasse mensen. De 
werkklasse mensen wilt men in de nabije toekomst gaan voorzien van kleine micro chips 
die in het lichaam of hand kan worden geplaatst om zo totale controle over deze 
mensen te kunnen uitoefenen. De chip zal worden voorzien van ID informatie en zal dan 
ook als betaalmiddel gaan gelden. Dit is echter een ongewenste situatie omdat er dan 
geen alternatief meer is zoals contant geld met alle gevolgen van dien. Wie zich niet aan 
hun regels houdt, daarvan wordt de chip uitgeschakeld…” 
 
Hihihi, hahaha, we staan erbij en we kijken ernaar……. De Orwell Society wordt 
momenteel in rap tempo recht voor onze ogen uitgerold en nog veel mensen zien dat 
niet, totdat het echt te laat is! 
 
Goed, daar gaan we dan. Ik hoor de gedachten van sommige mensen die dit lezen nu al 
op hol slaan van: “Nou René hou jij je bezig met Samenzwering theorieën?  Hmm, 
jammer hoor…” Maar laat deze gedachte nou eens een goed begin zijn om de 
complexiteit van wat er hierboven wordt verkondigd uit te leggen. Want wat ik nu 
allemaal ga vertellen zijn helemaal geen theorieën, maar echte informatie en uitspraken 
waarbij ik een ieder uitdaag dit niet zomaar te geloven maar zelf onderzoek te gaan 
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verrichten naar die uitspraken en informatie. Met andere woorden, geloof mij niet 
zomaar op mijn woord maar luister ook eens naar andere mensen die er iets over 
gezegd hebben. 
 
Laten we beginnen met het citeren van wat ik denk wie de laatste echte president is 
geweest van de Verenigde Staten, president John F. Kennedy. In het Waldorf-Astoria 
Hotel te New York op 27 april 1961 doet Kennedy de volgende uitspraken: 
 
“Onze manier van leven word aangevallen. Diegenen die zichzelf tot onze vijand maken 
organiseren zich wereldwijd. De overlevingskansen van onze vrienden is in gevaar. En 
toch is er geen oorlog uitgeroepen, geen grenzen zijn overschreden door militaire 
troepen en geen raketten zijn afgevuurd…”. ”We staan tegenover een wereldwijde 
monolithische en gewetenloze samenzwering dat vertrouwd op onzichtbare 
ondergrondse manieren om hun invloed verder uit te breiden, zoals infiltratie in plaats 
van invasie, op omwerpen in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije 
keus en op guerrilla’s in de nacht in plaats van militairen bij dag. Het is een systeem dat 
hun verworven menselijke en materiële middelen met elkaar verbonden heeft in een 
hoogwaardig efficiënte machine van zowel militaire, diplomatieke, intelligentie, 
economische, wetenschappelijke en politieke operaties. Zijn voorbereidingen worden 
geheim gehouden en niet gepubliceerd. Zijn fouten worden begraven en niet openbaar 
gemaakt. Anders denkende worden het zwijgen opgelegd, niet verheerlijkt. Geen 
uitgave wordt gecontroleerd, geen roddel wordt geprint, geen geheim wordt vrijgegeven. 
Het voert een koude oorlog met de discipline van oorlogstijd welke geen enkele 
democratie ooit hoopt tegenover zich te hebben..” 
 
President Kennedy geloofde dus ook in een samenzwering en men kan niet ontkennen 
dat deze laatste President door een samenzwering het zwijgen is opgelegd.  
 
1. Wie zijn die ‘mensen’ die de wereld bevolking in hun macht willen krijgen/ houden? 
2. Welke middelen gebruikt men om de mensen onder controle te krijgen/ te houden? 
3. Wat wilt men bereiken? 
4. Hoe speelt men het klaar? 
5. Waarom horen wij hier niets over van ‘onze journalisten’ in het nieuws? 
 
Laten we beginnen met het (deels) beantwoorden van de tweede vraag. Het 
belangrijkste middel dat er wordt gebruikt om de wereld over te nemen is natuurlijk geld! 
Mijn vader zei altijd dat geld het slijk der aarde is. Van Igor Ledowchowski heb ik geleerd 
dat geld niet als slijk der aarde gezien hoeft te worden, maar als de waarde die het 
representeert. Geld op zich is dus niet goed of slecht net als stroom die voor zowel 
goede als slechte doeleinden gebruikt kan worden. Wanneer je in deze wereld veel geld 
hebt dan kun je in deze wereld werkelijk van alles voor elkaar krijgen. En wanneer je 
geen geld hebt dan drijft het mensen tot activiteiten waarbij men zelfs hun eigen normen 
en waarden opgeeft in ruil voor geld. Het Engelse spreekwoord slaat daarbij de spijker 
op zijn kop met de uitspraak “Money talks, bulshit walks..” (excuus voor het gevloek in 
het Engels). Van jongs af aan wordt ons ‘aangeleerd’ dat we hard moeten studeren en 
hard dienen te werken om zo voldoende geld te kunnen verdienen om te leven. Geld 
hebben we nodig als ‘ruilmiddel’ om in onze levensbehoeften te kunnen voorzien. Geld 
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is bijna onmisbaar geworden in deze wereld om te kunnen overleven. Maar waar komt 
het geld nu vandaan? 
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Geld 
 
Er was een tijd dat de muntstukken in onze wereld van echt goud en zilver waren. Het 
gewicht aan goud of zilver representeerde dan de waarde van die munten. Tot er op een 
gegeven moment banken kwamen waar jij jouw goud en zilver in hun kluis kon opslaan. 
Als bewijs kreeg je mee een waardebon die de hoeveelheid goud of zilver aangaf welke 
je bij die bank in bewaring hebt afgegeven. Met die papieren bankverklaring kon je naar 
die bank toe gaan om het goud en zilver weer uit hun kluis op te nemen. In onze 
‘moderne’ tijd zit er geen goud of zilver meer in de munten. En toch horen de moderne 
munten en het papiergeld de waarde te representeren van het goud en zilver die het 
land en de banken in bewaring hebben. Het tegendeel is echter waar. Tegenwoordig 
komt de waarde van ons geld bij lange na niet meer overeen met het opgeslagen goud 
of zilver dat een land en banken in hun kluizen zouden moeten hebben. Nee, het geld 
van tegenwoordig wordt gefabriceerd door machines die slechts ‘ijzeren’ muntjes en 
papieren bankbiljetten drukken, net als Monopoly geld.  
 
Een andere manier hoe geld in het leven wordt geroepen is het ‘lenen’ van geld. Zo 
leent de Amerikaanse overheid al minstens 100 jaar geld van een particuliere bank. 
Hmm, stop, even terug… Wat zeg je nu? Een overheid die geld leent van een 
particuliere bank? Waarom moet een overheid geld lenen wanneer het land zelf het 
recht bezit om geld te printen? Dat is een goeie vraag. De overheid kan aandragen dat 
wanneer het zelf teveel geld print de inflatie te snel zal stijgen. Maar aan de andere kant 
wanneer men geld leent dan dient men over het geleende bedrag ook rente te betalen. 
Of het zelf drukken van geld of dat het lenen van geld beter is? Ze hebben hetzelfde 
effect en dat is dat geld minder waard wordt. Maar van wie leent de Amerikaanse 
overheid dan eigenlijk hun geld? Nou, de Amerikaanse overheid leent hun geld bij de 
Federal Reserve Bank. Klinkt net als een overheid instelling is het niet? En toch is het 
een particuliere bank die ook nog eens het monopoly recht heeft verkregen om de 
Amerikaanse dollars te printen! “Wat?!! Een particuliere instelling die zowel het recht 
heeft om ‘echt’ geld te printen én die de Amerikaanse overheid geld leent dat ook nog 
eens met rente terug betaald dient te worden?”. Dat hier iets niet helemaal klopt dat 
moet nu wel een beetje beginnen te dagen. Maar goed, het zit nog iets complexer in 
elkaar. 
 
 
De inkomsten van een land worden verkregen door taxatie/ belasting te innen van de 
burgers en rechtspersonen van het land. Zo heb je dus net als in je eigen huishouden 
een inkomsten deel en je hebt een uitgaven deel. Wanneer je meer geld uitgeeft dan dat 
er binnen komt dan dien je dus of te bezuinigen, meer geld te verdienen of geld te lenen 
om in ieder geval je lasten te kunnen voldoen. De oplossingen die door onze 
zogenaamde leiders worden toegepast om meer geld uit te geven dan dat er binnen 
komt zijn als volgt en hebben het volgende effect: 
 
1. Meer geld erbij printen.  
Dit veroorzaakt inflatie omdat er meer geprint geld in omloop komt terwijl de goud en 
zilver voorraad gelijk blijft. Inflatie betekend dan dat je met dezelfde hoeveelheid geld 
minder kunt kopen en daardoor dus meer geld nodig hebt om eenzelfde 
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levensstandaard te kunnen blijven behouden. En dat allemaal doordat je in een land 
woont waarin de leiders die verantwoordelijk zijn voor de samenleving NIET capabel 
genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de overheid minder geld uitgeeft dan dat er binnen 
komt! De reden dat je met hetzelfde inkomen niet meer hetzelfde kan doen dan 10 jaar 
geleden is dus buiten de schuld van de burgers en rechtspersonen om en mag 
aangerekend worden aan het wanbeleid van deze ‘leiders’ die NIET op een 
verantwoordelijke manier met de inkomsten/ uitgaven oftewel het geld van het land om 
kunnen gaan! 
 
2. Meer geld verdienen.  
Voor een overheid betekend meer geld verdienen dat men meer belasting gaat innen bij 
hun burgers en rechtspersonen. Het extra geld innen komt direct te liggen op het bordje 
van de burgers en rechtspersonen die er direct in hun koopkracht op achteruit gaan 
omdat zij letterlijk minder geld overhouden om in hun basisbehoeften te kunnen 
voorzien. Dat een overheid meer geld nodig heeft om hun lasten te kunnen betalen 
betekend symptoom bestrijding. Wat de overheid zou moeten doen is de oorzaak 
wegnemen waardoor het komt dat men meer geld nodig heeft dan dat er binnen komt 
om de lasten en de dingen die een overheid wilt doen te kunnen bekostigen.  
 
3. Geld lenen.  
Wanneer een overheid geld leent, dan betekend het dat de overheid (lees de 
belastingbetalers) buiten het geleende geld ook rente moet terug betalen. Net als bij de 
voorgaande punten dienen de belastingbetalers op te draaien voor het wanbeleid dat 
hun overheid niet uitkomt met het ‘beheerde’ geld. 
 
Wanneer je bovenstaande 3 punten zo leest, vraag jij je dan niet af hoe het komt dat de 
leiders van de wereld niet kunnen rekenen of grondoorzaken kunnen herkennen maar 
daarentegen wel verantwoordelijk blijven voor de in en uitgaven van onze staatskassen? 
 
Maar goed, bovenstaande was een korte opfris uitleg over geld, inflatie en de 
belastingbetaler. Ondanks dat wij in Nederland wonen was ik al begonnen om het te 
hebben over de Amerikaanse overheid. Nu vraag jij je misschien af wat wij daar als 
Nederlanders, of willekeurig welk ander land ter wereld mee te maken hebben? Nou, dat 
is juist iets wat veel mensen in de wereld nog niet begrijpen of onderschatten hoe 
verweven de wereld economie inmiddels geworden is. Nu ik bovenstaande heb 
uitgelegd kan ik verder met het volgende blok van waaruit het totale plaatje zal worden 
opgebouwd.  
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Fractional Reserve banking 
  
Zoals gezegd is er aangegeven dat de Amerikaanse overheid het geld laten printen door 
een particulier bedrijf dat ook nog eens geld uitleent aan die overheid en daarover rente 
berekend. Dat dit een ongewenste situatie is kun je is na het slechts lezen van de 
voorgaande paragrafen ook begrijpen. Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren, is men 
hiervoor nooit gewaarschuwd en wat zijn de gevolgen dat een particuliere bank een 
monopoly recht gekregen heeft voor een van de belangrijkste grondslagen waar een 
land op steunt, het geld. Er zijn meerdere mensen geweest die zich ertegen hebben 
verzet of zelfs het land daarvoor hebben gewaarschuwd. Laten we eens luisteren naar 
wat een andere president van de Verenigde Staten daarover heeft gezegd. Thomas 
Jefferson was officieel de 3e president van de Verenigde Staten en de grondlegger van 
“de Verklaring van Onafhankelijkheid”. Jefferson werd geboren in 1743 en was voor 8 
jaar president vanaf 4 maart 1801 t/m 4 maart 1809. Net als president Kennedy was dit 
een president die zich nog wel verantwoordelijk voelde voor het welzijn van de burgers 
en doet over het centraliseren van privé banken de volgende uitspraak: 
 
“Als de Amerikaanse bevolking het ooit toe zal staan dat particuliere banken 
verantwoordelijk worden gesteld voor het beheer van hun geld/ valuta, eerst door inflatie 
en dan door deflatie, dan zullen de banken en bedrijven die daarvan profiteren de 
bevolking ontnemen van al hun bezittingen totdat hun kinderen op een dag dakloos 
wakker worden op het land dat hun ouders hebben veroverd… Ik geloof erin dat bank 
instituties gevaarlijker zijn dan ten strijde trekkende soldaten. De afgifte van deze macht 
moet ontnomen worden van deze banken en terug gegeven worden aan het volk, aan 
wie deze oorspronkelijk   toebehoort.” 
 
Het banken systeem is inmiddels strikt verweven in de huidige maatschappij op globale 
schaal. Bijna iedereen in de wereld met baan en zelfs zonder baan heeft wel een 
bankrekening. Zonder bankrekening kan men niet eens meer geld ontvangen van zijn/ 
haar werkgever of uitkeringsinstantie. Wat de meeste mensen echter niet weten is hoe 
het banken systeem nu eigenlijk werkt. Sinds de waarde van het papier geld en de 
ijzeren muntjes niet meer 1 op 1 staan met de hoeveelheid goud of zilver aan gewicht, 
waar komt dan het overschot aan geld vandaan?  
 
Nou, het systeem dat banken hiervoor gebruiken heet ‘Fractional Reserve banking’ wat 
betekend dat banken slechts ‘een fractie’ van al het geld dat zij in beheer hebben ook 
daadwerkelijk in hun kas/ kluis hoeven te hebben. Denk maar eens terug aan die tijd 
met goudstaven en grotere hoeveelheid goudstukken die bij banken in kluizen waren 
opgeslagen. Wanneer men handel dreef dan was het op een gegeven moment 
makkelijker om slechts de afgegeven waardebonnen aan een ander over te dragen in 
plaats van alle goudstukken zelf uit de kluizen op te halen. Dit heeft ervoor gezorgd dat 
er steeds vaker en steeds meer goud (lees geld) bij de banken in de kluizen bleven 
liggen. Wanneer je nu bedenkt dat de core business van banken is om geld te verdienen 
door geld te lenen tegen een zo laag mogelijke rente om vervolgens geld uit te lenen 
tegen een zo hoog mogelijke rente, dan is hier een op hand zijnde oplichting geboren.  
 
Omdat men het makkelijker vond om de uitgegeven waardebonnen ‘aan toonder’ te 
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overhandigen en doordat een groot percentage aan goud en zilver niet direct werd 
opgehaald, hebben die banken zichzelf het recht toegezegd om meer waardebonnen uit 
te schrijven (/geld uit te lenen), dan de voorraad goud en zilver in hun kluizen. Dat 
betekende op een gegeven moment dat banken slechts 20% van al die uitgegeven 
waardebonnen ook daadwerkelijk in hun kluis hoefden te hebben. Momenteel anno 21e 
eeuw bedraagt dat percentage slechts 10%! Dat betekend dat van elke 1000 euro die jij 
op een bankrekening zet, jij die bank het recht geeft (de bank zich het recht toeëigend) 
om 10 keer dat bedrag, 10.000 euro, uit te lenen. Het echte geld (goud) zien we niet 
meer in handen omdat er enkel nog in waardebonnen (papiergeld/ monopolygeld - geen 
goud, digitaal geld – nummers op een computer) wordt verhandeld. Vandaag de dag als 
we met ons allen tegelijk naar de bank zouden gaan om ons gestalde geld op te vragen 
dan sluit de bank direct hun deuren. Dit is dus de situatie anno vandaag de dag over 
banken en ons geld.  
 
Hebben jullie het begrepen?  
Dit betekend dat de banken in de wereld ontzettend rijk geworden zijn door het uitlenen 
van geld dat ze niet eens in kas hadden of hebben! De allergrootste geldzwendel uit de 
menselijke geschiedenis heeft zich hier recht voor onze ogen plaatsgevonden! Ik zal het 
nog een beetje meer verduidelijken zodat jullie de omvang en de wreedheid van deze 
zwendel nog beter begrijpen.  
 
Ten eerste wie geeft hen het recht om geld uit te lenen dat ze niet hebben, daar 
vervolgens rente over te laten betalen en zichzelf daarbij ook het recht toe eigenen om 
de mensen voor de volle 100 % aansprakelijk te stellen voor een bedrag dat slechts 10 
% was wat de banken hiervoor gebruikten. Stel je leent 100.000 euro bij een bank 
waarvoor je geen goud maar waardebonnen ter waarde van 100.000 euro aan goud 
krijgt. Hiervoor had de bank slechts 10.000 euro in kas maar schrijft voor 100.000 aan 
waardebonnen uit. Stel je lost binnen twee jaar 12.000 euro af waarna de bank zijn geld 
al terug heeft maar daarna kan je niet meer betalen. De bank heeft in het contract de 
klant laten ondertekenen dat indien je niet meer kan betalen de bank voor het bedrag 
van 100.000 euro (of nu nog 88.000 euro, wat vast toch hoger zal worden door 
proceskosten en incassobureaus) bij jou in beslag mag nemen. Heee, beginnen de 
belletjes nu een beetje te rinkelen? Ten eerste heeft men voor 90.000 euro geld uit 
geleend dat men niet echt in kas had maar eist wel dat die 90.000 euro worden terug 
betaald. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de rente welke bij grotere 
leenbedragen kan oplopen tot ver boven het oorspronkelijk leen bedrag.  
 
“Ja, maar, je hebt er wel als voorbeeld wel een huis van kunnen kopen” kun je denken, 
dus het geld heeft toch een waarde. Ja, dat klopt maar juist die waarde die het nu heeft 
is weer een andere kant van die ongelofelijke oplichting praktijk. De mensen die jouw 
waardebonnen hebben geaccepteerd om het onroerend goed aan jou te verkopen zijn 
ook opgelicht omdat die waardebon dus niet de voorraad goud representeert die de 
bank aan jou heeft beloofd bij hen in de kluis op voorraad te hebben. Het is als vals geld 
dat je hebt uitgegeven en zo zijn we eigenlijk met ons allen helers in de wereld!  
 
En als laatste voor de slimmeriken onder ons, wat als we het nu eens gaan testen? Ik 
neem een lening van 200.000 euro en wil dat in contanten, echt geld of goud uitbetaald 
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krijgen, dan kan een bank daar wel voor zorgen. Ja dat klopt. Echter wanneer we met 
ons allen tegelijk onze voorraad goud of geld zouden opvragen dan gaan de banken 
dicht en staan we voor een dichte deur. Dit noemen ze een ‘ bank run’ wat tevens 
eerder meerdere malen in onze geschiedenis heeft plaats gevonden.   
 
Nu ik bovenstaande aan jullie heb uitgelegd dan kunnen jullie wel voorstellen dat indien 
banken al meer dan 200 jaar aan fractional banking, doen dat er een paar banken 
ongelofelijk rijk geworden zijn door het produceren van geld dat ze verdiend hebben uit 
het niets! Bedenk daarbij ook nog eens al het leed wat er door die banken is aangedaan 
door mensen van hun basisbehoeften/ huizen te ontnemen en dat allemaal onder een 
grootste oplichting dat zij zich het recht hebben toegeëigend om papieren 
waardebonnen uit te schrijven van een waarde die zij niet bezitten.  
 
Luister eens naar wat Henry Ford, de oprichter van de Ford Motor Company heeft 
gezegd over het huidige banken systeem:  
 
“Het is goed genoeg dat de mensen van het land niet begrijpen hoe ons banken en geld 
system werkt, want als zij dat wisten, dan geloof ik erin dat er een revolutie begint al 
voor het aanbreken van de volgende ochtend”. 
 
En hier een uitspraak van de Rothschild familie:  
 
“De weinigen die het system begrijpen zullen of zo geïnteresseerd zijn in het maken van 
winst (door het systeem) of zo afhankelijk van zijn gunsten, dat er geen verzet zal zijn 
van die klasse, terwijl aan de andere kant, de grote massa, mentaal onbekwaam om het 
ongelofelijke voordeel te begrijpen dat kapitaal ontleent van dat systeem, de last zal 
gaan dragen zonder te klagen en waarschijnlijk zonder het vermoeden dat het systeem 
vijandig is tegenover hun eigen belangen”. 
 
Maar goed, wie zijn die mensen, waar komen zij vandaan en hoe hebben zij het voor 
elkaar gekregen om niet alleen aan fractional banking te doen maar om zelfs om de 
muntjes en het papiergeld/ monopoly geld te drukken? 
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Wie zijn die ‘mensen’ die de wereld bevolking in hun macht willen krijgen/ 
houden? 
  
Voordat ik een paar namen ga noemen dien ik eerst nog wat extra uitleg te geven over 
het banken systeem in onze huidige tijd dat beter aansluit bij het beantwoorden van 
bovenstaande vraag dan de voorgaande paragrafen.  
 
Het banken systeem met fractional reserve banking is door de banken over de hele 
wereld overgenomen. Nu bestaan er verschillende soorten banken zoals reguliere 
commerciële banken, waar particulieren en bedrijven hun rekeningen hebben lopen en 
je hebt centrale banken. Centrale banken, Reserve banken of geld autoriteiten zijn 
instituten die verantwoordelijk zijn voor de waarde van de valuta van een land, voor het 
printen van de geldvoorraad en voor het bepalen van de rentetarieven. Centrale banken 
zouden geen winstoogmerk hebben en doen enkel zaken met ‘reguliere’ banken en 
overheden. Normaal gesproken horen centrale banken van de overheid zelf te zijn en 
geen particuliere instelling. In het geval van de Federal Reserve bank in de Verenigde 
staten heeft men het toch voor elkaar gekregen om een particuliere instelling als 
centrale bank te laten werken! Hoe heeft dit ooit zover kunnen komen? Hebben we niet 
begrepen waar Thomas Jefferson ons voor heeft gewaarschuwd? Nou, net zoals ik 
eerder een beetje heb moeten vloeken in het Engels hier dan nog een laatste keer. 
Money talks, bulshit walks.. Hoe dit heeft kunnen plaatsvinden is zoals het veelal is 
gegaan in de geschiedenis der mensheid, door omkoping en bedrog!  
 
In 1913 heeft er een proces plaatsgevonden waarbij de Amerikaanse overheid/ het 
Congres moest stemmen over het wel/ niet aannemen van de Federal Reserve Act. De 
Federal Reserve Act was de beslissing om een particuliere bank verantwoordelijk te 
maken voor de valuta, de rente en het printen van het geld van dat land. Natuurlijk zijn 
er ook mensen zoals Jefferson en Kennedy die niet omkoopbaar zijn en het beste met 
de bevolking voor ogen hebben. Dat wisten de mensen achter de Federal Reserve bank 
die de congresleden hebben omgekocht ook. Omdat niet iedereen omkoopbaar is 
hebben zij er bewust voor gezorgd dat deze wet er tijdens het kerstreces doorheen werd 
gedrukt. Dat wil zeggen, op 23 december 1913 waarbij de meeste congresleden afwezig 
waren in verband met het kerstreces, is er gestemd over de Federal Reserve Act die 
daar toen door het congres is aangenomen met alle gevolgen van dien! Wat overblijft is 
een particuliere instelling die verantwoordelijk is gesteld voor het printen van 
Amerikaanse dollars als centrale bank. Nu je dit weet zou je kunnen denken dat het 
eenvoudig is om deze oplichters aan te wijzen en zodoende hen verantwoording te laten 
afleggen voor hun daden. Het tegendeel is echter waar. Ik moet zeggen dat ik best wel 
wat slimme mensen heb mogen ontmoeten in mijn leven, maar de vernuftigheid en 
wreedheid waarmee men bovengenoemde oplichting voor elkaar heeft gekregen ging 
mijn pet bijna te boven, maar daarover straks nog meer.  
 
Namen had ik beloofd te noemen, hoewel, het zit nog net iets gecompliceerder in elkaar. 
Ondanks dat we weten dat het de eigenaren van de Federal Reserve bank zijn die de 
wereld hebben opgelicht op schaal ongekend in de wereld geschiedenis, is er niet direct 
één naam aan te wijzen wie daar de eigenaar van is. Bij het zoeken naar een antwoord 
op die vraag stuit je op een doolhof waarbij niet direct persoonlijke namen worden 
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vrijgegeven. Waarom wilt men aan niemand laten weten wie nu eigenlijk de eigenaar is 
van die bank? Nou had ik het al gehad over slimme mensen die ook leren van fouten 
gemaakt in het verleden. Zo kun je bedenken dat als je de wereldmacht wilt grijpen of 
overnemen, dat het dan het beste gedaan kan worden zonder dat iemand jou kent. De 
wereld geschiedenis leert ons dat wanneer je de wereld veroverd of de macht hebt in 
een land en daarbij ook in de schijnwerpers staat, zoals de ‘adel’ van de Franse 
revolutie, het volk wanneer men ontevreden is over het gezag, bij die leiders verhaal kan 
halen en dan zelfs niet schuwt om leiders of zogenaamde mensen van adel te 
vermoorden. Eigenlijk dus een logisch gevolg dat men bij een ‘nieuwe’ poging om de 
wereld te veroveren ervoor heeft gekozen om dit te gaan doen vanuit de achtergrond, 
undercover of onzichtbaar voor de menigten.  
 
Lees hieronder een officiële uitspraak die de Federal Reserve bank zelf doet over de 
veel gestelde vraag van wie de Federal Reserve bank nu eigenlijk is: 
 
“Het Federaal Reserve systeem is geen eigendom van niemand en het is ook geen 
privé, winstmakend instituut. In de plaatst daarvan is het een onafhankelijke entiteit 
binnen de overheid, met zowel publieke als private aspecten”. 
 
Nou, nou, nou, wat een woordgegoochel. Voor de meeste mensen klinken die dure 
woorden als erg aannemelijk en wanneer je er niet verder over nadenkt dan lijkt het 
gewoon een overheidsinstelling. 
Laat me eens ontleden wat hierboven nu eigenlijk wel en niet wordt gezegd. 
 
“Het Federaal systeem is geen eigendom van niemand”…  
Het is inderdaad geen ‘privé’ eigendom van slechts één persoon maar heeft meerdere 
aandeelhouders. 
 
“en het is ook geen privé, winstmakend instituut.”  
Officieel hoort een centrale bank geen winst te maken maar verantwoordelijk te zijn voor 
de waardevastheid van het geld. Zie het maar als de verkeersboetes die er eigenlijk 
voor bedoeld zijn om mensen daarmee te corrigeren en op te voeden wat officieel geen 
bron van winst maken is. Toch wordt daar wel heel veel geld aan verdiend terwijl het 
oorspronkelijk niet om winstoogmerk was begonnen. In het geval van de Federal 
Reserve wordt er dividend uitgekeerd aan aandeelhouders en dat dividend loopt op tot 
ver in de miljarden! 
 
“Het is een onafhankelijke entiteit binnen de overheid”,  
Wanneer je het zo formuleert dan zou de niet argwanende lezer hier direct overheen 
lezen en denken dat het een overheidsinstantie is. Laat me het anders formuleren… Het 
is een onafhankelijke organisatie binnen de overheid en NIET ‘van’ de overheid! De 
mensen die deze uitspraken doen zijn ware meesters in het woordgegoochel en het op 
verkeerde been zetten van mensen, en dan nog het laatste deel: 
 
“met zowel publieke als private aspecten”.  
Nou, horen jullie hier niet een taal die we dagelijks van onze ministers en bestuurders 
horen? Mooi duur klinkende woorden die zo vaag zijn dat men niet direct door heeft wat 
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er nu eigenlijk gezegd wordt. Het publieke aspect kun je hier vertalen als dat de Federal 
Reserve bank de publieke zaak dient omdat men nu eenmaal het monopoly recht 
verkregen heeft om de Amerikaanse dollar te beheren, ongeacht of zij dit nu goed of 
slecht doen. Het private aspect wat je hiervan af kunt lezen is dat de inkomsten die de 
Federal Reserve bank heeft naar gelang de hoeveelheid aandelen naar privé eigenaren 
worden doorgesluisd.  
 
Wanneer je veel van woordgegoochel houdt en bovenstaande uitspraken analyseert 
dan kun je een soort van sarcastische humor in die uitspraken herkennen. De mensen 
die deze formulering hebben uitgesproken lijken zich superieur te voelen en ervan te 
genieten om de mensen hier recht voor hun ogen mee te bedriegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

Illuminati 
 
Echter heeft iedereen zo zijn zwakheden, net zoals er in de Bijbel staat “Het vlees is 
zwak”. Ondanks dat men bewust de macht grijpt vanuit de achtergrond, zoals Kennedy 
al zei, (“men vertrouwd op onzichtbare ondergrondse manieren om hun invloed verder 
uit te breiden, zoals infiltratie in plaats van invasie..”) kan men hun ijdelheid niet 
verhullen en communiceren deze mensen ondergronds en via symboliek. De groep die 
achter deze bankenzwendel zitten worden de Illuminati genoemd en/ of zij noemen 
zichzelf op die manier. Wanneer je het 1 dollar biljet van de Verenigde Staten erbij haalt 
dan zie je een opvallende symboliek en quote/ uitspraak. 
 
Ten eerste staat er een piramide op het Noord Amerikaans bank biljet. Weet iemand wat 
de overeenkomsten zijn tussen Noord Amerika en een Piramide? Wanneer je in 
Nederland zou wonen dan zou je een Windmolen kunnen verwachten op het 
Nederlandse geld en op het Franse geld wellicht de Eiffeltoren etc. De link tussen 
piramide en Noord Amerika is wat ver gezocht. 
 
Laten we de vreemde Latijnse tekst eens ontleden wat daar bij staat vermeld “Annuit 
Coeptis”. ‘Annuit’ betekend ‘beginnen’ en ‘Coeptis’ betekend ‘vernietigen’. Vrij vertaald 
staat er dan ‘De vernietiging is begonnen’! Klinkt dat ook niet een beetje vreemd en 
anders dan de ‘normale’ teksten die op geld staan afgedrukt zoals bijvoorbeeld “God zij 
met ons”. 
 
Wanneer je nog wat verder kijkt dan staat er op de onderste laag van de piramide de 
volgende Romeinse cijfers MDCCLXXVI wat een getal of jaartal aanduid en dat jaartal is 
1776. In dat jaar werd het geheime genootschap de Illuminatie opgericht (geboren uit de 
Vrijmetselarij) welke uiteindelijk anno vandaag de dag door middel van geld zowat de 
hele wereld onder hun macht gekregen heeft.  
 
Wanneer je nog wat verder leest dan zie je onderaan de volgende Latijnse woorden 
geschreven ‘Novus Ordo Seclorum’ wat het volgende betekend. Novus betekend 
‘Nieuw’, ‘Ordo’ staat voor ‘orde’ of ‘ordening’ en ‘Seclorum’ betekend letterlijk ‘van alle 
tijdperken’. In de vrije vertaling staat hier dan geschreven ‘De Nieuwe Wereld Orde’. 
 
De Nieuwe Wereld Orde is een term die al heel wat jaren openlijk wordt gebruikt en ook 
hedendaagse Presidenten van de Verenigde staten zoals Bush Senior, Bill Clinton, 
Bush junior (George W.) en Barak Obama praten hierover in hun speeches! Wat Bush 
Senior hier letterlijk over heeft gezegd is het volgende: 
 
“Voor ons hebben wij de mogelijkheid om een Nieuwe Wereld Orde te smeden, voor 
onszelf en voor toekomstige generaties. Wanneer wij succesvol zijn, en dat zullen wij 
zijn, dan hebben wij een echte kans op deze Nieuwe Wereld Orde. Een orde waarbij de 
waardige Verenigde Naties hun rol om ‘vrede te bewaken’ kan gebruiken om de belofte 
en visie van de oprichters van de Verenigde Naties uit te voeren”  
 
Weer een hoop woordgegoochel dus waarbij wel duidelijk wordt aangegeven dat men 
bewust een Nieuwe Wereld orde wilt creëren. Het woordgegoochel ‘vrede te bewaken’ 
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houdt niet per definitie in dat dit geweldloos zal gaan! Net zoals alle landen die Amerika 
heeft binnen gevallen in naam van vrede en daarbij miljoenen onschuldige mensen 
heeft gedood. Maar goed, daarover straks meer. Ik zal nu wat namen noemen die 
rondom de Federal Reserve bank veelvuldig naar voren komen. 
 
Voordat het Federal Reserve bank systeem werd opgericht waren er in die tijd al een 
paar zeer rijke en invloedbare mensen. Zo komt de naam van de familie Rockerfeller 
veelvuldig naar voren. De Rockerfeller familie is rijk geworden door handel in olie en 
wordt verbonden aan o.a. de Chase Manhattan bank. Maar de meest betekenisvolle 
verwerving van deze familie was de Equitable Trust Company van New York in 1930, de 
grootste aandeelhouder daarvan was John D. Rockefeller jr. Met de verwerving van de 
Equitable Trust Company werd de Chase Manhattan bank de grootste bank in Amerika 
en daarmee ook van de wereld! 
 
Een andere naam die keer op keer naar boven komt in de onderzoeken naar de 
eigenaars van de Federal Reserve bank is John Pierpoint Morgan jr, of beter bekend als 
J.P. Morgan jr. Zijn vader J.P. Morgan leefde van 17 april 1837 tot 31 maart 1913 en 
was een zeer invloedrijke bankier en investeerder. Je kan zelfs zeggen dat dit een 
persoon was die aan de grondlegging van de industriële revolutie heeft gestaan en zo 
een dominerende rol had in de financiering van grote corporaties en industriële 
bedrijven. Zijn fortuin, banken en investeringsmaatschappijen liet hij achter aan zijn zoon 
J.P. Morgan jr. 
 
Een andere naam die veelvuldig naar voren komt als ‘mede’ eigenaar van de Federal 
Reserve bank is de naam van Rothschild. De Rothschild familie vestigde hun eerste 
bank rond 1760 en kreeg het voor elkaar om via de eigen familie/ zoons een 
Internationale banken complex op te zetten wat wellicht de grondlegging is geweest van 
de Globalisering die we zien vandaag de dag. Het vermogen van de Rothschilds wordt 
vandaag de dag geschat op zo’n fenomenaal bedrag, dat als zij dat vermogen zouden 
delen met alle inwoners van de wereld, elke inwoner van de planeet aarde een bedrag 
van 70 miljoen dollar zou ontvangen! 
 
Nou, ik hoop dat jullie het nog interessant vinden allemaal. Zelf vindt het uitzoeken naar 
deze wereldgeschiedenis maar droge kost. Liever houd ik mij volledig bezig met 
mediteren en zelfrealisatie of kook ik heerlijke vegetarische maaltijden voor een groep 
mensen op spirituele bijeenkomsten. Maar goed, sommige dingen moeten nu eenmaal 
goed worden uitgelegd opdat iedereen het kan begrijpen. Ik heb een oom en soms 
wanneer ik aan hem verbaal iets uit wil leggen, dan wordt hij al moe wanneer de uitleg 
langer duurt dan slechts 1 of 2 zinnen. Betekent dit dan dat we helemaal geen complexe 
zaken willen leren begrijpen? President Kennedy zei het goed, “er wordt een koude 
oorlog gevoerd met de discipline van oorlogstijd”. Het is dus ontzettend belangrijk voor 
ons zelf én voor onze kinderen om ervoor te zorgen dat zij in een zo goed als mogelijke 
wereld worden achter gelaten! Wanneer wij er nu geen aandacht aan schenken dan zijn 
de gevolgen voor ons en voor onze kinderen. Laten we daarom verder gaan met het 
beantwoorden van de volgende vraag “wat wilt men bereiken?”, om later nogmaals terug 
te komen met nog meer informatie over wie die ‘mensen’ zijn die de wereldbevolking 
onder hun macht willen krijgen/ houden. 



 25 

Wat wilt men bereiken? 
 
Eigenlijk is deze vraag al beantwoord, men wilt een ‘nieuwe’ wereld orde creëren. Maar 
wat houdt dat precies in en hoe ziet die er dan uit? Onder het mom van democratie en 
vrije wereld markt wordt er momenteel ‘Globalisering’ aan de wereld ‘verkocht’. 
Globalisering en vrije markt werking klinkt democratisch, maar bedenk daarbij dan eens 
de verdeling van het geld in de wereld en zie dat er helemaal geen sprake meer kan zijn 
van vrije markt en gelijke kansen. Het vermogen van de zogenaamde elite 1% van onze 
wereld, heeft zo onder andere minimaal meer dan 50% van de gehele welvaart van de 
wereld in handen! Dat betekent dat de mensen die nu op deze planeet geboren worden, 
geboren worden in een Monopoly spel waarbij reeds alle huizen en hotels verkocht zijn. 
Indien je met een zilveren lepel geboren wordt dan krijg misschien wat start geld mee 
waar je echter niet zo veel mee kunt.  
 
De ware reden van de huidige Globalisering is dat men de macht wilt grijpen en de hele 
wereld bevolking onder hun macht wilt houden. En hoe wilt men dat die nieuwe wereld 
orde er dan uit zal komen te zien? Ooit gehoord van de Georgia Guidestones? Volgens 
Wickipedia is er in 1979 door een anonieme opdrachtgever het bedrijf Elberton Granite 
Finishing Company ingehuurd om die stenen daar te plaatsen. Het wordt ook wel de 
Amerikaanse ‘Stonehenge’ genoemd in verwijzing naar Stonehenge in Engeland.  
 
De Georgia Guidestones zijn bijna 6 meter hoog, bestaan uit 3 grote verticale stenen 
met daar bovenop een horizontale steen die de andere stenen met elkaar verbind. 
Samen wegen die stenen net iets meer dan 107.000 kg. Op die stenen staan net zoals 
in de bijbel 10  geboden geschreven die voor die nieuwe wereld orde zou moeten 
gelden. Het is opgeschreven in 8 verschillende moderne talen zoals het Engels, Spaans, 
Swahilli, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, Chinees en Russisch en 4 authentieke historische 
talen zoals Babylonië, oud Grieks, Sanskrit en Egyptische hiërogliefen. De volgende 10 
geboden staan daarop beschreven: 
 
1. Handhaaf de mensheid onder 500.000.000 in herhaaldelijk balans met de natuur. 
2. Geleid de voortplanting verstandig – verbeter de fitheid en verscheidenheid 
3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal. 
4. Regeer hartstocht – geloof – traditie- en alle dingen met gematigde redelijkheid 
5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetgeving en rechtvaardige rechtbanken 
6. Laat alle naties hun eigen land regeren en laat externe geschillen oplossen in een 
wereldrechtbank. 
7. Vermijd onbeduidende wetten en nutteloze ambtenaren 
8. Balanceer persoonlijke rechten met sociale verplichtingen 
9. Prijs naar waarheid – schoonheid – liefde – zoek naar harmony met het oneindige 
10. Wees geen kankergezwel op de aarde – Laat ruimte voor de natuur – Laat ruimte 
voor de natuur. 
 
Hmm, moet ik hier nog meer over zeggen? Wederom die ministers taal met mooi 
klinkende woorden. Echter kun je nu wel stellen dat diegene die hier achter zitten meer 
demonische dan Goddelijke kwaliteiten bezitten. Kort zal ik zeggen wat ik bedoel met 
het verschil tussen Goddelijke en Demonische kwaliteiten. Onder Goddelijke kwaliteiten 
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bedoel ik altruïstische persoonlijkheden of  mensen die onbaatzuchtig handelen en een 
waar socialisme verkiezen boven het individualisme. Mensen die vanuit hun hart 
medemensen helpen, erkennen en respecteren. Demonische kwaliteiten zijn mensen 
die vooral het individualisme verkiezen boven socialisme. Laat een ander maar 
doodbloeden, niemand hoeft geholpen te worden, ieder voor zich, ‘survival of the fittest’.  
 
Laten we de bovenstaande 10 geboden eens nader bekijken. Het klinkt weer 
aannemelijk met die mooie woorden als ‘natuur’, ‘redelijkheid’, ‘rechtvaardig’ en 
‘harmony’, maar wanneer je er dieper over nadenkt dan zie je lugubere voornemens.. 
 
1. Handhaaf de mensheid onder 500.000.000 in herhaaldelijk balans met de natuur. 
Momenteel zijn er 7 miljard oftewel 14 x 500.000.000 mensen op de aarde. Wanneer 
men terug wilt naar slechts 500.000.000 mensen, dan zou dat betekenen dat er 
momenteel wel 6,5 miljard mensen teveel zijn in de ogen van deze ‘mensen’. Hoe willen 
zij ervoor zorgen dat een totale wereld bevolking het veld gaat ruimen? 
 
2. Geleid de voortplanting verstandig – verbeter de fitheid en verscheidenheid 
Lees goed wat hier staat. Men wilt een overheid die zich gaat bemoeien met de 
voortplanting. Regels wilt men opstellen over wie wel of geen kinderen mag baren? En 
wat bedoeld men met fitheid en verscheidenheid? Betekend dit een vooroordeel dat 
enkel gezonde baby’s mogen blijven leven en wat zal men dan met de kinderen die een 
beperking hebben gaan doen? 
 
3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal. 
Mensen verenigen klinkt best mooi, maar wie zegt wie er mag bepalen welke taal dat 
wordt? Tevens betekend het dan dat er wel meer dan 1000 andere talen uit deze wereld 
moeten verdwijnen en daarmee een groot deel van de cultuur van onze wereld 
bevolking. 
 
4. Regeer hartstocht – geloof – traditie- en alle dingen met gematigde redelijkheid 
Wat is redelijkheid en wie bepaald dat? Wordt hier niet de vrije wil van de mensen aan 
banden gelegd? 
 
5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetgeving en rechtvaardige 
rechtbanken 
Wanneer er slechts één natie overblijft in die nieuwe wereld orde, tegen wie moeten 
naties dan nog beschermd worden? Betekend dit dan niet dat men zich blijft vasthouden 
aan leiders die het nodig achtten om over een wereldbevolking te heersen doormiddel 
van opgelegde wetten en regels?  
 
6. Laat alle naties hun eigen land regeren en laat externe geschillen oplossen in 
een wereldrechtbank. 
Klinkt goed dat eigen landen hun land mogen blijven regeren, hoewel dat allang niet 
meer het geval is. Ieder land dat nog niet de ‘democratische’ principes van Amerika 
heeft overgenomen wordt binnen gevallen en ‘bekeerd’.  Een wereld rechtbank moet er 
komen? Zien jullie nou nog niet dat het enkel gaat om het verkrijgen van macht en 
controle over de wereld? Wanneer er een wereld rechtbank bestaat, dan hoeven deze 
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‘demonen’ enkel de wereld rechtbank in hun zak te steken (net zoals men op slikse 
wijze de Federal Reserve Act er doorheen heeft gekregen) en dan zeggen zij dat ze in 
hun recht staan! 
 
7. Vermijd onbeduidende wetten en nutteloze ambtenaren 
Denk nou nog eens terug aan de Federal Reserve Act waarbij de ‘nutteloze ambtenaren’ 
enkel nuttig waren toen ze niet aanwezig waren tijdens het kerstreces. Als je het mij zou 
vragen dan is die nieuwe wereld rechtbank nutteloos en hebben wij geen camera’s 
nodig om de politieagent te vervangen bij het registreren van ‘snelheidsovertredingen’. 
Laat die agent mij maar stoppen als hij kan (grapje), indien ik echt als een absurde 
malloot over de snelwegen rijd i.p.v. even zit te dromen en daarom 16 km te hard rij na 
een avond dienst op een praktisch verlaten 10 baans weg en daarmee tegelijker tijd een 
boete van de overheid ontvang die zegt dat ik die hele dag voor Jan Doedel heb lopen 
werken! 
 
8. Balanceer persoonlijke rechten met sociale verplichtingen 
Wauw, dat klinkt goed toch? “persoonlijke rechten, maar welke rechten dat zijn dat moet 
men nog invullen. Verder staat er ook geschreven sociale verplichtingen. Adverteert 
men niet ‘vrijheid en democratie? Wat zijn die sociale verplichtingen? Worden de 
mensen ‘verplicht’ aan het werk gesteld, net zoals de Joden tijdens de tweede wereld 
oorlog? En wat zijn de sociale verplichtingen van een overheid? Mooie woorden dus die 
weinig zeggen en veel ruimte open laten om naar eigen inzicht in te vullen. 
 
9. Prijs naar waarheid – schoonheid – liefde – zoek naar harmony met het 
oneindige 
Zelf volg ik het spirituele pad en vind dat zoeken naar harmony met het oneindige (wat 
ze hier ook mee bedoelen) een vrije keus moet zijn. Wordt hier een levensovertuiging 
opgedrongen? 
 
10. Wees geen kankergezwel op de aarde – Laat ruimte voor de natuur – Laat 
ruimte voor de natuur. 
Wat bedoelt men nou met laat ruimte voor de natuur? Welke natuur? De natuurlijke 
drangen zoals de wilde dieren die elkaar op een natuurlijke wijze uitmoorden? Nou, ik 
ben er moe van al die regels. Voor mij geld er slechts één universele wet en die is dat je 
alle mensen en levende wezens met respect dient te behandelen en je dusdanig dient te 
gedragen dat niemand aanstoot neemt van wat je zegt of wat je doet en dat je een ieder 
vrij laat om zichzelf te ontwikkelen vanuit het niveau vanwaar men zelf op dat moment 
staat. 
 
 
Maar goed, de eerste blokken van deze complexe samenzwering zijn neergeschreven. 
Hopelijk kun je nu  begrijpen dat er zich daadwerkelijk een samenzwering tegen de 
wereldbevolking afspeelt. “Een samenzwering vanuit de achtergrond met de discipline 
van oorlogstijd”, zoals Kennedy het verwoordde. Ik heb al een paar namen genoemd en 
zal nu verder gaan met de familie Bush die ook veelvuldig naar voren komt in het 
onderzoek naar de samenzwering tegen de wereldbevolking. Vinden jullie het niet raar 
dat er 2 mensen uit een zelfde familie het tot het hoogste ambt van de wereld hebben 
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gemaakt? En dan te bedenken dat we het er bijna allemaal over eens zijn dat de jongste 
Bush George W. niet de slimste man is die op deze aardbol rondloopt. Wanneer je 
echter veel geld hebt dan krijg je bijna alles voor elkaar.  
 
Deze samenzwering is zorgvuldig voorbereid, is al honderden jaren gaande en gaat 
over op generatie van vader naar zoon. Zo was er ook een Prescot Bush (opa van 
George W.) die in de bankindustrie werkzaam was en Samuel Bush, de vader van 
Prescot Bush. Samuel Bush was tijdens de eerste wereldoorlog werkzaam in the 
Federale ‘overheid en verantwoordelijk voor de coördinatie van contracten van grote 
wapenhandelaren.  
 
Buiten het bekleden van belangrijke posities is het bekend dat al deze Bushes allemaal 
gestudeerd hebben op de Universiteit van Yale en lid waren/ zijn van de ondergrondse 
geheime genootschap Skull and Bones. In Nederland zijn deze geheime 
genootschappen misschien niet zo bekend maar wanneer je in een video interview naar 
de lichaamstaal kijkt van George W. Bush toen hem de vraag gesteld werd of hij bij dit 
geheime genootschap zit, dan zag je zelfs zonder training in non verbale communicatie 
dat hij het voor heel even ontzettend benauwd kreeg en wimpelt de vraag af met een 
lach en antwoord, “het is zo geheim dat we er niet eens over kunnen praten”. De familie 
Bush houdt zich net zoals de Rothschilds al generaties bezig met een samenzwering 
tegen de wereldbevolking.  
 
Lees hieronder uitspraken van Amschel Rothchild, David Rockefeller en Prescot Bush: 
 
Mayer Amschel Rothschild:  
"Geef mij de verantwoordelijkheid over het beheer van het geld van het land en het 
maakt mij niet uit wie de wetten schrijft”. 
 
David Rockefeller (In zijn boek/ memoires): 
“Sommige geloven zelfs dat wij onderdeel zijn van een geheime genootschap die werkt 
tegen de beste belangen van de Verenigde Staten, categoriseren mijn familie en mijzelf 
als ‘Internationalisten’ die samenzweren met anderen over de hele wereld om een meer 
geïntegreerde globale politieke en economische structuur te bouwen – één wereld, als je 
het zo wilt noemen. Als dat de aanklacht is, dan ben ik schuldig, en daar ben ik trots op.” 
 
George W., Prescot Bush. Prescot Bush (Tijdens een bijeenkomst in 1966 waarin hij 
uitleg geeft over hoe politiek bedreven moet worden): 
“Er zijn 3 dingen die je moet onthouden: “Eigen jezelf alles toe, leg niets uit en ontken 
alles”. 
 
Dit is dus het kaliber ‘mensen’ waar we mee te maken hebben. Mensen die de wereld 
via geld en macht zichzelf willen toe-eigenen terwijl ze ‘demonen’ zijn, oftewel mensen 
die enkel aan zichzelf denken in plaats van aan het welzijn van de wereldbevolking. 
Wanneer jij met al je geld de economische problemen van je medemensen op kunt 
lossen en je doet dat niet, dan pleeg je dus dubbel geweld! Eerst licht je de boel op om 
daarna vervolgens passief toe te kijken hoe miljoenen over de hele wereld moeten 
vechten om te overleven voor de basisbehoeften van hun bestaan of gewoonweg 
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sterven van de honger of dakloos zijn geworden. Wanneer je kan helpen en je doet het 
niet dan ben je wat mij betreft een grote demoon! 
 
Geresumeerd hebben we het dus over een groep ‘mensen’ die al honderden jaren bezig 
zijn met hun plan om de wereld over te nemen en het belangrijkste middel dat daar 
gebruikt wordt is geld. Laten we nog eens terug gaan naar de Federal Reserve om de 
geldzwendel in zijn totaliteit en de verwevenheid met de rest van de wereld nader te 
verklaren. Daarna zal ik verder gaan met hoe deze zwendel inmiddels de gehele wereld 
nadelig heeft geïnfecteerd en wat men nog meer wilt bereiken.  
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De petrodollar en de wapenindustrie 
 
Natuurlijk kun je niet eindeloos lang Monopoly geld blijven drukken zonder dat er op een 
gegeven moment  vragen worden gesteld. Het vertrouwen in de dollar bereikte een 
diepte punt in 1971 met als gevolg dat buitenlandse landen hun dollars graag 
ingewisseld wilde hebben voor echt goud. Om te voorkomen dat er net zoals een 
‘bankrun’ een ‘goldrun’ zou ontstaan én om de dollar te beschermen tegen inflatie, 
maakte voormalig president Richard Nixxon een bijzondere beslissing: ‘Tijdelijk’ 
mochten er geen dollars meer ingewisseld worden tegen echt goud. In de ICT zeggen 
we altijd “Er is niets zo permanent als een tijdelijke oplossing”. De stop om dollars tegen 
echt goud in te wisselen werd gehandhaafd en men kwam met een andere oplossing/ 
zwendel. 
 
In 1973 is er tussen de Verenigde Staten en Saudi Arabië een overeenkomst gesloten 
dat alle olie dat wordt gekocht van Saudi Arabië, enkel in Amerikaanse dollars 
verhandeld kon worden. En in 1975 heeft men het voor elkaar gekregen bij alle OPEC 
(Organisatie voor Petroleum Export landen) landen, om de wereldhandel in olie enkel 
nog in Amerikaanse dollars te verhandelen. Daar stond dan tegenover dat Amerika die 
landen militaire bescherming geven zou (net zoals een ‘street gang’ dat doet in één van 
de sloppenwijken in onze wereld). Op die manier, net zo slinks als het doorvoeren van 
de Federal Reserve Act, heeft men het dus voor elkaar gekregen dat de wereld handel 
van olie alleen nog in Amerikaanse dollars zou plaatsvinden. Zo kreeg de Amerikaanse 
dollar dus de naam en status van ‘Petrodollar’. Dat betekend dan dat ieder land in de 
wereld dat olie importeert dit enkel nog kon doen via Amerikaanse dollars en zo werd 
dus de aandacht verlegd van het probleem dat de dollar minder waard werd en was de 
Petrodollar geboren.  
 
Maar wat betekend dit nu voor de rest van de wereld? Nou, denk eens aan alle 
Amerikaanse bedrijven die wereldhandel dreven (en nu nog steeds aan het bedrijven 
zijn) dat men alle buitenlandse bedrijven in dollars (heeft) betaald. Nu je weet dat de 
dollar eigenlijk helemaal geen waarde heeft, omdat het niet één op één staat met een 
achterliggende goudvoorraad, hebben de Amerikaanse Internationals dus voor triljoenen 
aan dollars/ Monopolygeld betaald aan de rest van de wereld. Wanneer je daarbij ook 
bedenkt hoeveel olie er is verhandeld sinds 1973 dan kun je wel nagaan dat inmiddels 
de hele wereld inmiddels is vervuild met die Amerikaanse dollars/ Monopoly geld.  
 
Nu je begrijpt hoeveel de Amerikaanse economie verweven is met de rest van de 
wereld, kun je vast  begrijpen dat wat er in de Verenigde Staten gebeurd, gevolgen heeft 
voor wat er gebeurd met de rest van de wereld. Veel mensen geloven er nog in dat de 
Verenigde Staten een democratie is. Wanneer je echter naar de verkiezingen in de 
Verenigde Staten kijkt dan zie je iets gebeuren wat zeker niet democratisch is. Zo zijn er 
steeds maar 2 verschillende partijen, de Democraten en de Republikeinen. Op welke 
van de 2 je ook stemt, de buitenlandse politiek (van de VS) blijft altijd hetzelfde. Voor de 
binnenlandse politiek zijn er tussen beide partijen wat (kleine) verschillen, maar als het 
gaat om het maken van de grote beslissingen zoals de buitenlandse politiek, dan zie je 
dat ongeacht voor welke president je ook stemt, men dezelfde buitenlandse politiek 
strategie blijft behouden.  
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Om dit nader uit te leggen wil ik jullie herinneren aan de overgroot opa van George W. 
Bush, Samuel Bush. Samuel werkte (had een post) tijdens de eerste wereldoorlog bij de 
Federale ‘overheid’ en was verantwoordelijk voor de coördinatie van contracten met 
grote wapenhandelaren. Misschien gaan nu de lampjes nog meer branden. Wanneer ik 
dit zo opschrijf zie ik steeds meer overduidelijk hoe de mensen in de maling worden 
genomen. Helaas zien velen dat (nog) niet omdat men het zo vernuftig onder de rader 
speelt en daar moet nu verandering in komen! Wie denkt dat een overheid er is om de 
mensen te beschermen en om voor de bevolking te zorgen heeft het anno 21ste eeuw 
beslist bij het verkeerde eind. De overheid van de verenigde staten wordt allang niet 
meer democratisch gekozen. Wie je ook kiest, het zijn de mensen die achter de 
president staan die aan de touwtjes trekken en blijven houden aan hun eigen 
programma’s. Buiten het oneindig printen van extra dollars/ monopoly geld worden de 
dollars ook door die ‘overheid’ uitgegeven.  
 
Wanneer je de in/uit gaven van de verenigde staten erop naslaat dan zie je hier iets 
bijzonders. Van alle uitgaven die er worden gedaan wordt er al decennia lang  excessief 
veel uitgegeven aan defensie. Sterker nog, wanneer de uitgaven worden vergeleken 
met die van de rest van de wereld dan schieten de uitgaven van de VS er met kop en 
schouders boven uit. In een grafiek van deze uitgaven in vergelijking met de rest van de 
wereld komt het percentage van de VS uit op 38%. Dat betekend dat 38% van alle 
uitgaven die door de hele wereld wordt gedaan voor defensie wordt gedaan door de 
Verenigde Staten. Dat tegenover 18% voor heel europa, 21% voor geheel Azië en 
slechts 11% voor het midden oosten en noord Afrika. Houden jullie hierbij rekening dat 
Amerika hun uitgaven met dollars doet wat eigenlijk helemaal geen waarde meer heeft! 
Echter heeft men daarmee wel in het echt inmiddels een super macht opgebouwd waar 
geen enkel land ter wereld meer aan kan tippen!  
 
Laat me ter verduidelijking eens de absurditeit laten zien hoe deze op geweld beluste 
overheid zijn overheidsuitgaven verdeeld. Hieronder zien jullie in een overzicht uit 2012 
hoe 1,3 biljoen dollar van de Amerikaanse belastingbetaler wordt verdeeld: 
59 % wordt verdeeld onder defensie (556 miljard) 
 2% landbouw 
 2% Justitie 
 2% Energie 
 4% Departement of State 
 4% Woningen en stads ontwikkeling 
 6% Onderwijs 
 6% Gezondheid en menselijk welzijn 
15% Overige zaken (Transport, werk, ruimte). 
 
Nu je naar bovenstaande uitgaven kijkt dan begrijpen jullie wat ik ermee bedoel dat 
ondanks voor welke president men ook kiest zoals Democraat of Republikein, de 
buitenlandse politiek oftewel de grootste overheidsuitgaven voor defensie gewoon 
blijven doorgaan. Dit ondanks dat het slechts korten van deze grootste kostenpost het 
hele land kan helpen om alle daklozen een huis te geven, iedereen die honger heeft 
eten te geven en eigenlijk alle binnenlandse problemen daarmee kunnen worden 
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opgelost, maar dat gebeurd niet. De mensen wordt een theater voorgehouden over op 
welke president er gestemd mag worden maar over de uitgaven van de overheid op 
defensie, daar hebben de burgers/ belastingbetalers niets over te zeggen.  
 
Wapens, daar kan in deze wereld heel veel geld mee verdiend worden, nog meer dan in 
de illegale drugshandel of alle Coca Cola flessen op deze aardbol bij elkaar. Toch horen 
de meeste burgers hier niets over en krijgen we tijdens de reclame blokken op televisie 
enkel reclames over levensmiddelen, auto’s of luxe parfum luchtjes voorgeschoteld. De 
handel in wapens is net zoals de gevangenissen in de Verenigde Staten zijn doel voorbij 
geschoten en is een business geworden dat oploopt to ver in de honderden miljarden 
(dollars) euro’s! De wapenhandel is (potjandorie3dubbeltjesnogaantoezeg) de meest 
lucratieve handel ter wereld!! Dat kan toch niet waar zijn?.. En toch is het zo!  
 
Wanneer je nog een stapje verder gaat dan kun je ook begrijpen dat indien je een 
wapenhandelaar bent in die lucratieve handel, er ook geregeld oorlog gevoerd moet 
worden, anders maakt men geen winst toch? Nou, met deze sinistere gedachte wil ik 
jullie nogmaals erop wijzen dat Samuel Bush (opa van George W.) tijdens de eerste 
wereldoorlog verantwoordelijk was voor de contracten van de Verenigde Staten met 
grote wapenhandelaren!  
 
De wapenhandel, de geldzwendel en de samenzwering tegen de wereldbevolking zijn 
allemaal nauw met elkaar verbonden en vullen elkaar aan! Je zou denken dat indien je 
een normale ‘dief’ bent en je hebt de ‘kraak’ van je leven gemaakt, dat je een privé 
eiland zou kopen om er vervolgens ongestoord van je leven te gaan genieten met 
mensen in de buurt waar jij van houdt. Het tegendeel voor de ‘mensen’ die achter de 
samenzwering zitten is echter waar. Men heeft een plan, een plan die al honderden 
jaren en waarschijnlijk nog veel langer in voorbereiding is. Wanneer je denkt aan de 
voornemens die men in ‘die nieuwe wereldorde’ wilt bereiken, zoals de bevolking terug 
te dringen van 7 miljard naar slechts 500 miljoen mensen, dan heeft het leven in een 
wereld overvol met wapens en oorlogsindustrieën ineens een andere betekenis.  
 
Denk eraan dat momenteel psychopaten de touwtjes van onze wereldleiders in handen 
hebben. Of dacht je nog echt dat de wereld wordt geregeerd door overheden, Koningen 
en minister Presidenten? Deze wereld wordt al lange tijd niet meer geregeerd door 
overheden, Koningen of Presidenten. De wereld wordt vandaag de dag geregeerd door 
Corporaties! En het handje vol ‘mensen’ achter de samenzwering zijn eigenaar van 
meer dan 50% van het totaal aan waarde van alle corporaties ter wereld. Met de macht 
van hun geld en invloed kunnen zij ervoor zorgen dat overheden hun agenda uitvoeren 
zoals het voeren van oorlog of het beschermen van ‘hun’ dollar. Geld is de nieuwe 
wereldreligie geworden en daar moet nu verandering in komen! Door geld te kiezen 
boven menselijkheid, verliezen mensen hun waardig bestaan. Zoveel leed is er in de 
wereld ontstaan door geld schulden of het niet hebben van geld, dat vandaag de dag 
niet de schuldenlast maar Het Systeem Zelf Ter Discussie Mag Worden Gesteld! 
 
 
Zo, ik ben blij het eerste gedeelte van de samenzwering, geldzwendel en wapenhandel 
op papier te hebben   gekregen. Voor een ieder daar nog dieper op wilt ingaan, er is per 
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behandeld onderwerp nog genoeg informatie te vinden. In dit boek wil ik enkel de 
hoofdlijnen aanreiken waarbij ik aan de lezer het totaal plaatje wil laten zien.  
 
 
En dan moet ik nu een onderwerp behandelen dat nog ongelofelijker zal klinken (voor 
de meeste mensen) dan die hele geldzwendel en samenzwering bij elkaar. Ik moet 
toegeven dat er zelfs bij mij een glimlach over mijn gezicht heen gaat wanneer ik het 
moet gaan hebben over de ‘Reptilians’ (Reptielen humanoiden). Toch wel raar dat er bij 
mij een korte vorm van ongeloof door het hoofd heen gaat terwijl ik nota bene zelf in 
mijn leven een echte ‘Alien’ heb gezien! Dat zelfs ik moet fronzen over dit onderwerp 
heeft echter met heel iets anders te maken en daarover zal ik het straks gaan hebben in 
dit tweede deel van de ‘Wereld Realisatie’. Ook geef ik antwoord op de vragen “Hoe 
speelt men het klaar?” en “Hoe komt het dat wij niets over de samenzwering horen in 
het nieuws?”  
 
Maar eerst zal ik het gaan hebben over de Reptielen. Toen ik op dit punt aankwam 
ervoer ik voor dagen een echte ‘writers block’. Hoe kan ik nu over dit onderwerp 
schrijven terwijl ik zelf (nog) niet eerder een echte Reptiel humanoid ben tegen 
gekomen? Wat maakt het dan dat ik er zo van overtuigd ben dat zij bestaan en (mede) 
verantwoordelijk zijn voor de samenzwering tegen de mensheid? Toen ik mezelf deze 
vraag stelde kwam de inspiratie eindelijk weer terug en kon ik verder schrijven.  
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De Reptielen 
 
Laat me eerst wat zeggen over het fenomeen buitenaardse wezens op zich, oftewel 
Aliens. Toen ik zelf een jaar of 13 (1985) was heb ik zelf een echte Alien gezien toen ik 
nog bij mijn vader thuis woonde. Het type Alien dat ik zag wordt tegenwoordig ‘the 
Greys’ genoemd oftewel ‘de Grijzen’. Zij worden zo genoemd vanwege de kenmerkende 
grijze kleur van hun huid. Ongeveer 90 centimeter groot was hij (zij/ het), grote 
diepzwart ovaal vormige ogen, een kleine neus (of enkel 2 gaten) en de oren waren mij 
niet opgevallen. Nou kun je misschien denken van “hé, maar die hebben wij toch 
allemaal gezien? Het internet staat vol met afbeeldingen van het wezen dat jij hier 
beschrijft en tegenwoordig kun je in alle grote steden van de wereld afbeeldingen zien in 
de vorm van T-shirts, posters of opblaaspoppen van dat type Alien!”. Ja dat klopt, maar 
bedenk er bij dat toen ik dat wezen zag er nog helemaal geen publiekelijk Internet 
bestond en de grote steden van de wereld nog helemaal niet massaal afbeeldingen van 
die ‘Greys’ Aliens vertoonden. Op het moment dat ik hem (haar/ het) zag dacht ik zelf 
dat het een geest was geweest. Pas 2 jaar later vond ik een boek ‘Indringers uit het 
heelal’ van Bud Hopkins met op de voorkant een foto van die ‘geest’ die ik had gezien. 
In dat boek las ik over ervaringen van mensen uit de hele wereld die allemaal een zelfde 
soort ervaring beschrijven. Als eerste hoor je een diep zwaar zoemend geluid en het 
volgende moment staat er ineens zo’n Alien voor je neus. Direct daarna wordt je 
aandacht als het ware opgezogen door die grote ovaal vormig, vloeistofachtig- diep 
zwarte ogen waarna je merkt dat ondanks dat je bij bewustzijn bent, je hele lichaam 
verlamd is.  
 
Nou, wanneer er slechts één persoon is die brand roept dan hoef je zo’n persoon niet 
altijd serieus te nemen. Komen er echter meerdere mensen uit verschillende richtingen 
aan rennen die allemaal brandt lopen te schreeuwen, dan slaat je automatische vecht of 
vlucht reactie direct op 100% vol alert! Maar zelfs wanneer er slechts 1 persoon is die 
iets verkondigd, dan kan het de moeite waard zijn om het verhaal te onderzoeken. Zoals 
Ghandi ook zei, “De waarheid is de waarheid, ook al wordt ie gesproken door slechts 
één persoon”. Maar nu zijn er wel duizenden mensen van over de hele wereld, van 
verschillende leeftijden, achtergronden, culturen en zelfs uit verschillende tijdsperken, 
die allemaal het bestaan verklaren van de Reptielen Humanoids. Waarom wordt hier 
niet gezamenlijk als één menselijke wereld bevolking nader onderzoek naar gedaan?  
 
Op het Internet staan wel duizenden filmpjes, documentaires, Interviews en websites 
met informatie die over de Reptielen gaan en deze komen van mensen van over de hele 
wereld. Okay, er zitten ook video’s bij die eruit zien als rotzooi, laat die dan links liggen, 
anderen zijn beslist doodeng om naar te kijken. Het filmpje met één van de lijfwachten 
van Barack Obama is er wel een de moeite waard om naar te kijken. Wat ik altijd doe 
wanneer ik over een bepaald onderwerp informatie wil vinden, is dat ik die informatie 
van minimaal 3 verschillende en ‘redelijk’ betrouwbare bronnen onderzoek. Indien van al 
die 3 de bronnen de informatie onvoldoende onderbouwend is om serieus te nemen, 
dan laat ik het onderwerp verder liggen. Echter indien slechts 1 van de 3 bronnen 
voldoende onderbouwend is, dan geeft dat wel aanleiding om meer informatie te zoeken 
bij andere bronnen die over dat onderwerp gaan. Zowel in de Engelse als in de 
Spaanstalige wereld heb ik informatie opgezocht en bestudeerd. Over de hele wereld 
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worden er over het algemeen de volgende dingen over de Reptielen verklaard: 
 
1. De Reptielen bevinden zich al tenminste duizenden jaren onder de wereld 
bevolking. 
Overal ter wereld kom je beschrijvingen en of afbeeldingen tegen van de Reptielen 
humanoids zoals bij de oude Inkas in Peru, de Mayas in Mexico, Indonesië, Africa, 
China en in het oude Egypte en zelfs uit verschillende tijdperken. In de Veda’s (die 
bibliotheek van boeken van kennis uit het oude India) die ik al zo’n 20 jaar bestudeer, 
zijn ze ook beschreven en worden Raksasas en Nagas genoemd.  
 
2. De Reptielen kunnen ‘shape shiften’ (Gedaante verwisselen).  
Hierdoor kunnen zij zich onder mensen begeven zonder door de mensen te worden 
herkend. Over de hele wereld circuleren getuigenverklaringen van mensen die zeggen 
te hebben gezien hoe één of beide ogen van het op oog lijkend normale mensen ‘ineens 
geheel zwart werden om daarna de Reptielachtige vorm van een compleet verticale iris 
in hun ogen te zien.  
 
3. Hoewel zij zich als mensen kunnen gedragen zijn het bloeddorstige vleeseters 
met een afwijkend gevoel voor empathie in de vorm van dat zij die gewoonweg 
niet bezitten. 
De reptielen worden indien ze in menselijk vorm worden aangetroffen als volkomen 
koude ‘mensen’ beschreven waarbij de rillingen door je hele lijf gaan wanneer je in hun 
buurt bent. In de vorm van reptiel genieten ze ervan om bloed te drinken, vlees te eten 
en dan het liefst zo rauw en zo jong mogelijk als het maar kan. 
 
4. Het zijn de Reptielen die van de mensheid een slavenvolk willen maken.  
Het boek van George Orwell 1984 (uit 1949 en later verfilmd als science fiction in 1957) 
en de film ‘The Hunger Games’ uit deze tijd, geven een goed beeld van het type slaaf 
wat hiermee bedoeld wordt. Een kleine ‘upper class’ die van alle faciliteiten van de 
wereld geniet en een ‘werkklasse’ mensen die al het arbeid verrichtten. 
 
5. Het zijn meesters in het manipuleren van mensen. 
Reptielen bezitten een verhoogde graad van ‘mentale’ alertheid waardoor zij snelle 
denkers zijn.  
(gevoels-) Mensen opereren meer vanuit hun hart dan vanuit het hoofd waardoor wij 
mensen tegenover de reptielen als ‘langzame’ denkers kunnen worden gezien. In 
discussies en verbale bokswedstrijden in de wereld van overtuigingskracht, zal de mens 
bijna altijd het onderspit delven tegenover de Reptielen. Bedenk nu eens dat we in een 
wereld leven die voornamelijk geregeerd wordt vanuit het hoofd dan vanuit het hart. 
 
6. De ‘wereld elite’ die achter de samenzwering zitten weten van hun bestaan en 
werken nauw met hen samen tegen de belangen van de wereldbevolking in. 
Er wordt gezegd dat de 1%, de zelfbenoemde wereld elite, de Reptielen vereren en zich 
bezig houden met Satanische rituelen en daaruit kracht ontlenen die tegen de mensheid 
wordt gebruikt.  
 
7. De reptielen hebben genetische manipulatie toegepast op mensen en zo een 
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paar halfbloed bloedlijnen gecreëerd om over de wereld bevolking te heersen. 
Er wordt gezegd dat de zogenaamde elite van deze wereld door genetische manipulatie 
‘gekweekt’ zijn met een dubbele DNA. Hierdoor zijn zij in het bezit van die verhoogde 
graad van alertheid waarmee ze mensen makkelijker kunnen manipuleren en fungeren 
als intermediair tussen de reptielen en de mensen. 
 
8. De Reptielen hebben de wereld zoals wij die nu kennen gecreëerd door 
manipulatie via massa mind control. 
Hier zal ik straks nog iets meer over zeggen. Voor nu even kort kan ik zeggen dat het 
net is als The Matrix. De wereld zoals wij die nu kennen is bewust ontworpen en 
geschapen (bijgeschaafd) waardoor wij in een wereld leven waarbij de wereldbevolking 
zich niet eens meer een wereld voor kan stellen die anders is of op een andere manier 
kan werken dan dat de wereld nu in elkaar zit. Deze massa mind control is zo sterk dat 
velen van ons dit ook niet eens meer zouden willen veranderen. Men zou de wereld 
zoals ie nu is zelfs verdedigen, net zoals iemand die lijd aan het ‘Stockholm syndroom’. 
(Het Stockholm syndroom is het syndroom dat de ontvoerde gevoelens van empathie en 
sympathie voor de ontvoerder ontwikkeld. In het geval dat de Politie hem of haar komt 
bevrijden zal hij/zij het zelfs voor de ontvoerder op gaan nemen door de ontvoerder te 
verdedigen of zelfs door samen met de ontvoerder tegen de politie te vechten). 
 
9. Reptielen eten ook mensen, en de wereld in een continue staat van oorlog 
houden levert lekkere hapjes op. 
Er zouden afspraken zijn gemaakt waardoor de Reptielen niet in het openbaar zichzelf 
kenbaar maken net zoals de ‘wereldleiders’ van de samenzwering vanuit de achtergrond 
opereren. In een tijd van oorlog worden er een hele hoop mensen gedood die echt niet 
allemaal geborgen worden. Bedenk nu eens hoe lang het geleden is dat er niet ergens 
op de wereld een oorlog of gewapend conflict heerst tussen 2 of meer landen of tussen 
volkeren.. 
 
10. De Reptielen leven in een continue angst. 
Net zoals onze samenzweerders hun ijdelheid maar moeilijk kunnen verhullen, kun je 
aan het collectief bewustzijn van de mensen in deze wereld de stempel zien die de 
reptielen achterlaten door zowat de hele wereldbevolking in een continue staat van 
angst te houden. Angst om relaties, angst voor je buurman, angst om over straat te 
lopen, angst voor andere mensen, angst om je rekeningen te betalen, angst om te falen, 
angst voor terrorisme etc. Deze angst hoort bij de een lagere ‘levensfrequentie’ die 
kenmerkend is voor natuur van de reptiel.  
 
Kijk maar eens als voorbeeld naar de slangen hier op aarde. Zijn dat niet één van de 
meest intolerante dieren die er bestaan? De mensen zelf behoren tot een hogere 
levensfrequentie waar er helemaal geen sprake meer kan zijn van ‘materiële’ angst. De 
wereldbevolking wordt bewust ‘by design’ (door ontwerp) in de lagere levensfrequentie 
gehouden door de Reptielen in een massa mind control programma. (Meer informatie 
over de levensfrequenties van de levende wezens zal ik nader gaan behandelen in het 
laatste deel van dit boek, Zelfrealisatie). 
 
In een overzicht heb ik aangegeven wat er over de hele wereld over de Reptielen wordt 
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verteld. Ik zal hier straks nog een paar dingen over zeggen maar de belangrijkste 
kenmerken van die reptielen heb ik hier opgeschreven. Voor degenen die moeite 
hebben om tenminste open te staan voor bovenstaande beweringen zou ik zeggen, 
neem die informatie slechts ter kennisgeving aan en luister verder naar de volgende 
stukjes van de puzzel die het plaatje compleet gaan maken. Laat me jullie voorstellen 
aan David Icke (voor degenen die hem nog niet kennen). 
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David Icke 
 
David Icke werd geboren in Engeland op 19 april 1952. Na een korte periode als 
professioneel voetbalspeler werd hij een televisie sportpresentator bij de BBC en 
nationaal spreker voor een politieke partij de ‘Green Party’. In 1991 kreeg David een 
ingeving om naar Peru te gaan en kreeg daar tijdens zijn verblijf een levens 
veranderende spirituele ervaring.  
 
Op een heuvel in het berggebied tegenover de rivier Sillustani kreeg David een branden/ 
tintelend gevoel in zijn voeten waarna hij niet verder kon lopen en stil moest blijven 
staan. In het ogenblik dat daarop volgde voelde hij een energiestroom zijn lichaam 
binnen dringen via zijn hoofd dat daarna door zijn hele lichaam naar beneden ging om 
van daaruit via de grond zijn lichaam te verlaten. Direct daarna kwam er een nieuwe 
stroom van energie zijn lichaam binnen en die gebeurtenis herhaalde zich en duurde in 
totaal wel een uur! David zei: “Energie van enorme kracht ging er door mij heen op die 
heuvel in Peru en die energie activeerde ‘bewustzijn’ dat zich tot die dag nog in een 
onontwaakte of sluimerende toestand bevond. Mijn gedachten waren plotseling 
overstroomd met informatie, concepten en inzichten”.  
 
Ja, wie ben ik om te zeggen dat die ervaring van David niet echt gebeurd kan zijn? Zelf 
heb ik immers ook ervaren hoe het is om door een onzichtbare deur of poort van energie 
heen te lopen. Toen ik nog een jaar of 9 liet ik mij regelmatig op de bank in slaap vallen 
omdat mijn vader vaak laat thuis. Op een avond dat ik zelf op stond om naar bed te 
gaan liep ik door die deur of poort van energie die ik letterlijk kon voelen als een poort 
van zo’n 20 centimeter dik.  
 
Maar goed, David heeft zich sinds die tijd in Peru fulltime bezig gehouden met het 
onderzoek naar de ‘realiteit’ van onze wereld en heeft in de afgelopen 25 jaar wel 20 
boeken geschreven die over dit onderwerp gaan. Voor zijn onderzoek heeft hij meer dan 
50 landen bezocht en heeft een website die vandaag de dag door miljoenen ‘mensen’ 
per maand bezocht wordt.  
 
Op 25 oktober 2014 heeft David een presentatie gehouden van wel 10 uur lang in de 
Wembley Arena te London voor zijn laatste boek “The Perception Deception” (“de 
misleiding van de perceptie/ waarneming”), waarin hij de conclusies beschrijft van zijn 
25 jaar onderzoek naar deze wereld. Nadat ik interviews en presentaties van David op 
Internet heb bekeken ben ik hier samen met mijn goede vriend Jerry naar toe gegaan.  
 
David is slechts één van de velen die de samenzwering tegen de mensheid hebben 
onderzocht en bevestigd de zaken zoals ik hierboven en velen anderen in de wereld ook 
vertellen. In zijn onderzoek naar de Reptillians verteld hij nog iets interessants over een 
onderzoek naar de iris van de ogen bij mensen. Degene die dit onderzoek heeft verricht 
zou zich niet bezighouden met de zaken waar David onderzoek naar doet. Wel verteld 
hij aan David een opmerkelijk onverwacht resultaat erbij te hebben verkregen bij dat 
onderzoek. Van de 2300 ogen die werden gescand was zo’n 4% sterk doen overkomen 
op de ogen van reptielen. Verder gaat David nog veel dieper in op de verschillende 
onderwerpen van de samenzwering en krijgt het Koningshuis van Engeland van hem de 
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aller grootste middelvinger opgestoken. Volgens hem fungeert dat koningshuis als 
middelpunt van de Globale samenzwering. ‘Reptielen’, noemde prinses Diana hen of 
‘niet menselijk’ volgens Christina Fitzgerald, een vertrouweling en vriendin van Diana die 
David voor zijn onderzoek heeft mogen interviewen.  
 
De aantijgingen die David doet aan het Engels koningshuis kan je alle moraal in de 
wereld doen vergeten. Is dat niet het lasteren van het Engels koningshuis? Moet David 
daar niet eens voor worden opgepakt? Maar wat nu als David echt gelijk heeft? Hebben 
wij er wel eens over nagedacht dat we er vaak van uitgaan dat een overheid het volk 
beschermd, maar wie beschermd het volk nu tegen de overheid wanneer een overheid 
tegen de belangen van de bevolking in regeert of nog veel en veel erger? Wat nu als 
een overheid en/of koningshuis zich aan geen enkele wet houdt en maar doen waar zij 
zin in hebben, inclusief pedofilie en kinderoffers?  
 
Ja, nu wordt het duister hè en bijna niet voor te stellen. Ik zal hier verder niet nader op in 
gaan maar wil er wel mee aangeven dat in het onderzoek naar de wereld je steeds 
dieper kunt graven door verschillende lagen heen, net als bij de geldzwendel en het 
onderwerp de Reptielen. Wanneer je geïnteresseerd bent dan ben je uitgenodigd hier 
nader onderzoek te verrichten. In dit boek wil ik enkel de blokken van de samenzwering 
bij elkaar zetten waarna het totaal plaatje kan worden samen gevat.  
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The Orwell Society 
 
Het was David die mij via één van zijn presentaties attendeerde op het boek ‘1984’ van 
George Orwell. Het boek werd geschreven in 1948 en uitgeven in 1949. Het is het 
verhaal dat gaat over een toekomst die wordt gekenmerkt door een tweedelige 
bevolking. Je hebt dan de staat waar iedereen voor werkt en je hebt de werkklasse 
mensen die door camera’s continue en overal in de gaten worden gehouden door ‘Big 
Brother/ de overheid. Men heeft in die tijd zowat geen vrijheden meer en de mensen 
worden overal afgeluisterd. Het is een systeem waar niet aan te ontsnappen valt en voor 
degenen die in een ondergrondse beweging tegen het regime plotten, zij kunnen een 
hersenspoeling programma verwachten indien zij worden betrapt. Een hersenspoeling 
programma dat ervoor zorgt dat je na die behandeling te hebben ondergaan ook als een 
bezetene samen met de andere arbeiders ‘Heil Overheid!’ gaat lopen schreeuwen aan 
het eind van een diep inspannende werkdag.  
 
Okay, ik heb het boek niet gelezen maar heb wel de zwart/wit filmversie uit 1957 gezien. 
Wanneer je na het bekijken van die film weer over straat loopt of in de auto over de 
snelweg rijdt, dan vallen alle camera’s je nog meer op die je vandaag de dag al continue 
kunnen volgen vanaf je thuis adres tot wel 40 kilometer verderop tot aan het werk. Dit 
wordt allemaal door belastinggeld betaald en onder het mom van veiligheid komen er 
alleen maar meer camera's bij die ook steeds geavanceerder zijn. Gezichtsherkenning 
kan al worden toegepast en bijna iedereen die momenteel Internationaal gaat vliegen, 
daarvan wordt een foto van hun gezicht gemaakt zoals bij de visum dienst of de body 
scans op airports etc.  
 
Dat betekend dus dat onder het mom van veiligheid er momenteel een wereldwijde 
digitale database wordt aangelegd van de gezichten van een heleboel mensen hier op 
aarde. Voor mijn visum naar India heb ik zelf onlangs zo’n foto moeten maken en 
werden al mijn 10 vingers gescand om zo digitaal in hun computer systeem te worden 
vastgelegd. Zijn we vergeten dat nog niet zo heel erg lang geleden vingerafdrukken 
enkel werden gemaakt van criminelen die een misdrijf hadden begaan? Met de techniek 
van camera’s en informatie uit de bevolkingsregisters, of andere plaatsen waar ID 
informatie over jouw persoon te verkrijgen valt, kan men nu al je bewegingen volgen en 
zelfs de camera’s jouw laten opsporen indien zij dat nodig achtten.  
 
Ondanks dat het een science fiction boek was van George Orwell, komen de 
beschrijvingen uit zijn verhaal zeer accuraat overeen met die van onze huidige 
maatschappij. En hoe ziet onze huidige maatschappij dan er eigenlijk uit?  
 
Nou, we leven in een wereld waarbij de leiders niet capabel genoeg zijn om met geld om 
te gaan en de rekening van dit wanbeleid moet worden opgehoest door de burger/ 
belasting betaler.  
 
Laat me hier nog één ding over zeggen voor alle mensen die wel een goede baan 
hebben en misschien nog steeds denken tegenover de mensen die het minder goed 
hebben van, “hadden zij maar een vak moeten leren”. Ook mensen die een vak hebben 
geleerd kunnen op een punt kunnen aanbelanden dat zij moeten vechten om te 
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overleven. Maar zelfs al heb je het nu wel goed en kun je als voorbeeld door het nemen 
van een tweede hypotheek je huis laten verbouwen, met 10 jaar is ook jouw geld minder 
waard geworden. De hypotheek die je nam en afsloot voor 30 jaar had je gemaakt in de 
afweging hoeveel je nu kunt missen op basis van je huidige salaris. Nu je weet dat het 
geld in alle gevallen minder waard wordt door inflatie, het betalen van rente of het meer 
belasting betalen aan de overheid, dan kun je in de nabije toekomst ook een tijd 
verwachten zoals je misschien al om je heen ziet gebeuren bij familieleden en/ of 
vrienden die nu aan het vechten zijn voor hun bestaan.  
 
In plaats dat wij in een wereld leven waar de persoonlijke kwaliteiten van de mensen 
worden gestimuleerd leven wij in een wereld die voornamelijk wordt geregeerd door 
kwantiteit in plaats van kwaliteit. Zelf heb ik nog een tijd gekend dat een huishouden kon 
draaien op het salaris van slechts één persoon, de ‘kostwinnaar’. De meeste vrouwen 
hadden toen nog enkel parttime banen of namen de verzorging van de kinderen geheel 
in eigen hand in plaats van het uit handen moeten geven aan het kinderdag verblijf. Met 
2 banen zouden we van meer luxe kunnen genieten maar het gevolg is dat je nu bijna 
nergens meer een huis kunt huren wanneer dit niet bekostigd wordt met het salaris van 
twee personen.  
 
De overheid legt de rekening van de inflatie bij de burger neer en laat de mensen steeds 
harder en langer werken (in Nederland nu tot 67 jaar) terwijl het volk steeds minder geld 
over houdt. Wanneer je de geldzwendel ernaast legt dan begrijp je dat de schuld van die 
inflatie buiten het volk om gebeurd waardoor het dus oneerlijk is dat de burger de 
rekening van de inflatie moet betalen.  
 
Zoals eerder gezegd is geld de nieuwe wereld religie geworden en zou vrije markt 
werking een eerlijke manier zijn om democratisch en sociaal met elkaar te leven. 
Wanneer je buiten de geldzwendel ook de samenzwering naast onze huidige 
maatschappij legt, dan kun je zien dat geld misbruikt wordt om de wereld bevolking 
onder controle te krijgen/ te houden en hen tot slaaf te maken. Een moderne slaaf dan, 
slaaf van de overheden en/ of banken. In het Engels worden wij nu allemaal ‘debtslaves’ 
oftewel ‘schuldenslaven’ genoemd. Slaaf van alle rekeningen die je nooit kunt afbetalen 
en je enkel bang wordt gemaakt om je eigen schulden te betalen voordat je dood gaat 
omdat de rekening anders aan je kinderen of erfgenamen wordt doorgegeven.  
 
En mocht je zelf geen schulden hebben, dan betaal je wel mee (door belasting te 
betalen) aan de landelijke schulden van de staatskassen aan overheden die zelf geen 
oorzaken wegnemen maar aan symptoombestrijding doen en het probleem zelf alleen 
maar groter maken. 
 
De lieveling schrijver van mijn oma Paula, Leo Tolstoy, heeft hier het volgende over 
gezegd:  
 
“Geld is een nieuwe vorm van slavernij en het onderscheid zich van de oude vorm van 
slavernij dat het onpersoonlijk is. Er is geen menselijke interactie meer tussen meester 
en slaaf”. 
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De huidige maatschappij 
 
“Wanneer je bedenkt hoe men het klaar speelt om over de wereldbevolking te heersen 
dan zie je dat machtsmisbruik keer op keer de manier is ongeacht of dit nu komt van 
overheden of van corporaties“. 
 
We leven in een maatschappij waar de schuldenlast van bijna alle landen steeds maar 
groter wordt. Het geld wordt minder waard terwijl de kosten voor ons levensonderhoud 
en woonruimte tot een recordhoogte gestegen zijn. Het eind is nog lang niet in zicht en 
het is nog maar de vraag of dit probleem ooit echt opgelost kan worden. De 
wereldbevolking lijkt in afwachtende houding te kijken naar de oplossingen die komen 
van hun overheid, terwijl het juist die overheden zijn die de grondoorzaak van het 
probleem niet onderkennen. Schulden worden niet opgelost door nieuwe leningen te 
nemen of door meer belasting te innen bij de burgers. Grondoorzaken dienen te worden 
aangepakt en het belastinggeld dient men te verdelen onder de bevolking die dat nodig 
heeft.  
 
Wanneer je meer belastinggeld gaat innen terwijl je ziet dat een grote groep van je 
‘onderdanen’ het niet meer red, dan kun jij je afvragen of dit misschien bewust gebeurd. 
Normaal als ik voor een job interview wordt gevraagd dan krijg ik een sollicitatie gesprek 
waarin globaal mijn vaardigheden worden getoetst. Van iemand die verantwoordelijk 
wordt gesteld voor onze staatskassen mag je dus ook verwachten dat die kan rekenen 
en de grondoorzaak van het probleem herkend in plaats van het doen aan symptoom 
bestrijding. Dit gaat nu al decennia lang op dezelfde manier en de burgers worden 
steeds armer en houden steeds minder over van hun inkomen door de hoge kosten van 
vandaag de dag .  
 
Ook overheden weten hoe het banken systeem in elkaar zit en stimuleert de bevolking 
massaal om huizen te kopen. En wanneer er niet meer betaald kan worden, ondanks 
dat het oorspronkelijke leenbedrag al is afbetaald (zoals in dat voorbeeld van 12000 
afgelost op een lening van 100.000/ Fractional banking) dan strijkt de overheid zich niet 
over het hart om jou door een rechtbank uit je huis te laten zetten. Zo zijn er al een hele 
hoop mensen in de wereld dakloos geworden. Mensen die allemaal ooit belasting 
betaalden aan die overheden, waarmee die overheden zelf groot zijn geworden.  
 
Doordat het geld minder waard is worden is er vandaag de dag een hele grote groep 
mensen onder onze wereld bevolking die in een continue staat van ‘overleven’ verkeren 
voor hun basisbehoeften. Ondanks al die problemen kiezen onze overheden er massaal 
voor een absurd bedrag van het belastinggeld te gebruiken voor defensie oftewel 
geweld, in plaats van de burgers/belastingbetalers te helpen in de basisbehoeften van 
hun bestaan. Jonge jongens van over de hele wereld worden in het leger aangesteld om 
te vechten tegen andere jonge jongens die net als zij in de bloei van hun leven zijn en 
wellicht net een gezinnetje hebben gesticht.  
 
Een wereld die geregeerd wordt door angst doordat overheden continue aan het 
vechten zijn met andere overheden, hoewel, het zijn de ‘onderdanen’ die het 
uiteindelijke slagveld betreden, de leiders houden zich hooguit schuil in een kernbunker. 
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De leiders van onze wereld worden niet aangesproken voor hun incapabel leiderschap 
door over te gaan tot buitensporig grof geweld in plaats van de geschillen in de wereld 
op een diplomatieke wijze uit te praten.  
 
We leven in een wereld waarbij de overheden de bevolking beboet voor geringe 
overtredingen en er steeds weer nieuwe regels bedacht worden waar overheden de 
burgerbevolking belasting voor kan laten betalen. We leven in een wereld waar zo’n 
98% van de wereld bevolking ‘geleefd’ wordt in plaats van dat zij het leven leiden waar 
men zelf voor kiest.  
 
Wanneer je de samenzwering tegen de wereldbevolking hier nu naast legt, dan kun je 
daar een verklaring voor vinden. Natuurlijk kunnen overheden wel rekenen, dus die 
grondoorzaak doorzien dat kunnen zij ook wel. Een andere optie is dan dat dit ‘by 
design’ oftewel bewust gebeurd, zowel bij het voeren van oorlog als het minder waard 
maken van het geld. Er wordt gezegd dat indien het minimumloon van de Verenigde 
Staten evenredig met de inflatie was meegestegen, dat het minimum loon in de VS nu 
op 24 dollar per uur zou moeten staan in plaats van 7,25 dollar per uur. Dus niet alleen 
wordt het geld minder waard en wordt alles duurder, je werkt tegenwoordig ook voor een 
loon wat een waarde heeft van minder dan de helft dan dat het een tijd geleden was.  
 
Een overheid die de bevolking meer van hen afhankelijk lijkt willen te maken en zo meer 
en meer controle over de mensen weten te krijgen. In het kader veiligheid heeft 
president Obama zoveel ‘Executive orders’ ondertekend, waardoor de President van de 
Verenigde Staten nu alle grond en mensen rechten aan zijn laars kan lappen indien hij 
dit zelf nodig acht in belang van 'nationale veiligheid'. Dit is de ene laatste stap voordat 
men in dat land een openlijk dictatorschap kan verwachten. Mensenrechten die nu in het 
land van de ‘vrijheid’ door de zittende president en de iedere daarop volgende ‘acteur’ 
zijn opgeheven. Dit omdat men daar een volksopstand verwacht nu de economie steeds 
slechter gaat en steeds meer Amerikanen het totaal plaatje van de geldzwendel en de 
samenzwering doorzien.  
 
Wanneer je kijkt naar de politie in Amerika dan zie al een echte politiestaat. 
Politiemensen lijken soms meer op high tech Navy Seals dan de wijkagent die we in de 
oude Hollywood films tegen kwamen zoals ‘Singin’ in the Rain. Zoals er steeds meer 
mensen het totaal plaatje van deze samenzwering doorzien zijn onze leiders ook bang 
en hebben reeds voorbereidingen voor getroffen.  
 
Door het hele land zijn er in de VS FEMA Camps gebouwd en de meeste van die 
kampen kunnen wel tot 20.000 gevangenen herbergen. Ook zijn er tientallen video’s op 
Internet te vinden van wegwerp doodskisten in die FEMA kampen. Per kist gemaakt van 
een soort plastic kunnen wel 3 lijken in geborgen worden en die kisten worden 
aangetroffen in wel honderden stapels van 20 kisten of meer. Worden hier 
voorzieningen getroffen om mensen bij de honderdduizenden in die wegwerp 
doodskisten te bergen?  
 
Zou je niet denken dat men een volksopstanding verwacht? In Nederland hebben wij 
een spreekwoord dat zegt, “ Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten”.  
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Tegenwoordig behandelen overheden de wereldbevolking alsof zij allemaal dieven en 
terroristen zijn en wordt het niet perfect gedragen direct bestraft. Ondanks dat de 
mensen van natuur van tijd de tijd geneigd zijn om fouten te maken dienen wij ons als 
robots te gedragen. Het zijn de overheden die de wereldbevolking uitbuiten door het 
innen van belastinggeld terwijl het geld niet gebruikt wordt om de wereld te verenigen of 
vooruit te helpen, maar om oorlog te voeren en de overheid zelf sterk te maken ten 
koste van de burgers.  
 
Lokale buurthandelaren zijn inmiddels bijna allemaal weggeconcurreerd door nationale 
en internationale winkel ketens, die enkel tieners of schoolverlaters in dienst nemen in 
deze nieuwe verkapte vorm van kinderarbeid. En mijn dochter werkt momenteel voor 
een Internationaal administratie bedrijf en is vandaag wegens drukte aan het 
overwerken op zondag. Volgens de Nederlandse wetgeving dient zondag als 200% te 
worden uitbetaald maar mijn dochter krijgt enkel tijd voor tijd. Dat wil zeggen het aantal 
uren dat zij vandaag heeft gewerkt mag zij op een andere dag weer als verlof opnemen. 
Niet eens dubbele verlofuren krijgt zij hiervoor en het bedrijf komt daar mee weg omdat 
zij een ‘eigen’ cao hebben. Je hoeft namelijk niet bij zo’n bedrijf te werken en als dat je 
eigen keus is dan onderteken je dat je akkoord gaat met de voorwaarden van hun eigen 
cao. Op die manier komen de bedrijven weg met de wetten van het land.  
 
Dit is nu precies wat ik bedoel dat de wereld allang niet meer geregeerd wordt door 
overheden maar door Corporaties. Corporaties die meer en meer je leven bepalen in 
plaats van de wetten van het land. Een vriendin van mij is eens aangesproken op de 
inhoud van haar persoonlijke Facebook pagina wat zij niet vonden passen bij iemand 
met haar functie. Zoals voorheen overheden enkel bemoeiden met belasting innen en 
de landelijke wetten, bemoeien de corporaties tegenwoordig met iedereen zijn/ haar 
prive leven. Hoe kan de creativiteit van de mensen worden gestimuleerd wanneer de 
wereld bevolking niet eens meer ‘zichzelf’ mag zijn?  
 
De overheden horen de bevolking tegen die corporaties te beschermen want het zijn 
immers zij die van de bevolking belasting innen en daarmee dus ook een verzorgende 
en beschermende rol naar de bevolking toe hebben. Maar nee, de overheden staan zelf 
ook onder de invloed van de grotere corporaties in de wereld. Overheden die net zo 
hard meedoen aan de geldzwendel door grote sommen geld te lenen bij de centrale 
wereld banken en op die manier verantwoordelijk zijn voor de inflatie van het geld van 
de burgers.  
 
De overheid heeft een verzorgende rol te vervullen naar de burgers toe en indien zij dat 
slecht doen of een slecht systeem gebruiken, dan dienen wij zo’n overheid inclusief hun 
systeem te kunnen ontslaan! Wanneer wij dat niet kunnen dan betekent het dat we 
allemaal al leven onder het dictatorschap van overheden.  
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Massa mind Control 
 
“We leven in een wereld waar wij als mensheid pas iets geloven of als algemeen 
aanvaard accepteren wanneer een overheid of koningshuis een ‘officiële verklaring’ 
aflegt over wat er nu waar is of niet” 
 
De wereld was plat totdat de overheden officieel verklaarden dat ie niet plat maar rond 
is. De wereld is ontstaan door de Bing Bang en de evolutie theorie van Darwin wordt 
ondanks nooit bewezen op scholen als maatschappelijk aanvaarde geschiedenis 
onderwezen. Toch zijn er veel volkeren en mensen in de wereld die een totaal andere 
geschiedenis van de wereld beschrijven. Zo ben ik zelf bekend met de authentieke 
Vedische cultuur van India die een geschiedenis beschrijft waarin India ooit zelf het 
middelpunt van de wereld was. Wanneer je als westerling aan India denkt dan ben je 
geneigd te denken aan een overbevolkt onderontwikkeld land waar nog veel armoede 
heerst. Wanneer je echter zelf in India rondloopt en de grote klassieke bouwwerken en 
paleizen bekijkt, dan kun jij je wel voorstellen dat India ooit het centrum van de wereld is 
geweest.  
 
Vanuit een heel ander deel van de wereld komt Credo Mutwa. Credo Mutwa is een 
‘Sanusi’ en hij komt uit Zuid Afrika. Een Sanusi is een spiritueel leider en houder van 
kennis van de oorspronkelijke geschiedenis van Afrika. Credo Mutwa zegt dat 
oorspronkelijke Afrikaanse religie en hun kennis over de geschiedenis van de wereld 
ondergronds ging toen ‘de blanken’ Afrika veroverden en aan de Afrikanen de religie 
van de blanken opdrongen. Met dat opdringen van een andere geloofsovertuiging 
hebben ‘de blanken’ ook de cultuur en de geschiedenis van de oorspronkelijke 
Afrikaanse bevolking willen uitwissen en werden de Afrikanen uitgemaakt voor 
onderontwikkelde wilde mensen.  
 
Ten tijde van die blanke invasie hebben geestelijke leiders van Afrika hun 
oorspronkelijke kennis via erfopvolging aan mensen zoals Creo Mutwa doorgegeven. 
Ook Credo Mutwa bevestigd het bestaan van de Reptielen humanoids. Ze worden in 
Afrika beschreven als hoog intelligente wezens die men ‘Chitori’ noemt, een ras dat eruit 
ziet als Reptielen en welke al honderden en wellicht al duizenden jaren over de wereld 
bevolking regeert.  
 
Hoewel verschillende culturen en werelddelen een andere wereldgeschiedenis 
beschrijven, wordt het ‘collectief bewustzijn’, oftewel de algemeen aanvaarde 
wereldgeschiedenis, bepaald door de officiële verklaringen die worden afgegeven door 
onze overheden (of totdat er een grote groep van de wereldbevolking het tegendeel 
bewijst en de overheid hun verklaring overneemt). Dit is net als het voorbeeld van 
buitenaardse wezens waarbij wel duizenden mensen van over de hele wereld 
verschillende buitenaardse wezens hebben gezien. Ook overheden worden ervan 
verdacht informatie te hebben over buitenaardse wezens maar kiezen er bewust voor 
deze informatie geheim te houden.  
 
Het gevolg is dat een groot deel van de wereld bevolking nog moeite heeft om in 
buitenaardse wezens te geloven. Maar waarom geloven wij dan wel in de Noord en in 
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de Zuidpool? Volgens mij zijn er nog minder mensen op de Noord- en Zuidpool geweest 
dan dat er over de hele wereld mensen (verschillende soorten) Aliens/ buitenaardse 
wezens of UFO’s hebben waargenomen?  
 
De reden waarom een groot deel van de wereldbevolking niet in UFO’s geloofd is 
grotendeels doordat men blindelings vertrouwd op ‘Autoriteit’. Van kinds af aan worden 
mensen aangeleerd om leiding te nemen van autoriteiten zoals de vader, de moeder, 
leraar, de dokter, politieagent, de overheid etc. Dit is echter een ongewenste situatie 
omdat men niet blindelings hoort te vertrouwen op of te luisteren naar autoriteit maar 
naar deskundigheid. De mens heeft een vrije wil wat kenmerkend is voor het hebben 
van een eigen identiteit en behoort daarom kritisch na te denken en kritische vragen te 
stellen. Ieder mens blijft verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen daden.  
 
Helaas moet er worden geconcludeerd dat een overgroot deel van de wereldbevolking 
het denken graag over laat aan ‘autoriteiten’. Dit principe is mij bijgebracht in mijn studie 
naar de wetenschap van Hypnose. De reden waarom ik hypnose wilde studeren was 
tweeledig. Ten eerste wilde ik mijn communicatie en invloed tijdens de sociale interactie 
met andere mensen verbeteren én ik wilde graag weten hoeveel invloed andere mensen 
en de wereld uitoefend op mijn persoon zonder dat ik het misschien zelf door heb.  
 
Wat ik leerde bij Hypnose is dat het uitoefenen van invloed op een andere persoon niet 
enkel te maken heeft met de manier hoe je iets zegt zoals klemtonen of de 
commando’s/opdrachten die je ongemerkt door kunt geven tussen de regels door. 
Minstens zo belangrijk is de status die je aanneemt ten opzichte van die andere 
persoon. Een vader of moeder hoeft bijvoorbeeld geen cursus hypnotiseren te leren om 
aan hun kinderen een opdracht te geven om uit te voeren. Het overwicht aan autoriteit is 
al voldoende om bij hun kinderen gedaan te krijgen wat de ouders willen (totdat ze in de 
pubertijd belanden natuurlijk).  
 
Als autoriteit heb je niet enkel een voorbeeldfunctie maar ben je ook mede 
verantwoordelijkheid voor de visie en de overtuigingen van de mensen die onder jouw 
verantwoordelijkheid vallen.  
 
Kijk maar eens naar de verschillende kinderen in onze wereld. Wanneer je in een 
Moslim land geboren wordt dan vereert men Allah en Mohammed en als je in een ander 
deel van de wereld geboren wordt dan vereer je misschien wel Shiva, ben je Joods of 
ben je misschien wel een Atheist. Dit zijn allemaal voorbeelden van ‘mind control’ en 
zegt per definitie niets over wie wat of welke waarheid de beste of juiste is. Misschien 
zijn het allemaal wel waarheden en/ of stukjes van een completere puzzel waarbij 
iedereen slechts delen van één en dezelfde waarheid heeft. Wat het wel zegt is dat je 
kunt zien op welke manier je bent beïnvloed door de opvoeding van je ouders en/of het 
land of de omgeving waarin je bent grootgebracht.  
 
De massa mind control die wordt uitgeoefend over de hele wereld bevolking heeft voor 
een groot deel te maken met het ‘misbruiken’ van de status van autoriteit door de 
overheden. En net zoals ik een studie over Hypnose heb gedaan, zijn er andere 
‘mensen’ die er een hele studie van hebben gemaakt, hoe men over grote groepen 
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mensen kan heersen.  
 
Dit principe was ik al eens eerder tegen gekomen zo’n anderhalf jaar geleden toen ik op 
aanraden van een collega het boekje ‘Van Afrikaan tot Nikker’ heb gelezen. In dat boek 
wordt de psychologie uitgelegd (welke werd gedeeld door de slavenhouders) hoe de 
slaven door geweld en intimidatie zo te hersenspoelen, dat de moeders hun zonen gaan 
opvoeden in de overtuiging dat de wereld nou eenmaal zo is en dat zij slaaf zijn en 
moeten gehoorzamen aan hun meesters. En zo wordt de cirkel rond gemaakt om van 
generatie op generatie van slaven te profiteren. Natuurlijk vond ik het verschrikkelijk om 
te moeten lezen en kan zelf moeilijk voorstellen dat er mensen zijn die zo wreed kunnen 
zijn.  
 
Maar ja, de wereld geschiedenis leert ons dat er keer op keer wreedheden plaatsvinden 
en zo hebben wij er nu ook één in onze tijd die ons allemaal aangaat, ongeacht in welk 
land je ook woont of van welke ras je ook bent en ongeacht welke geloofsovertuiging je 
ook praktiseert.  
 
In 1986 is er een manuscript  gevonden in een IBM kopieer machine welke gedateerd 
was uit 1979 en heet ‘ “Geluidloze wapens voor een stille oorlog” (Silent weapons for a 
quiet war). De authenticiteit van het manuscript wordt bevestigd door 4 verschillende 
mensen van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst waaronder iemand die jaren bij 
de C.I.A. heeft gewerkt. Deze vier zouden er volledig achter staan dat wat er in dat 
document beschreven staat, gedeeld moet worden met de hele wereld.  
 
Wat er in dat document beschreven staat doet je koken van woede wanneer je begrijpt 
op wat voor manier er over ‘de mensen’ wordt gepraat en hoe vernuftig diep uitgedachte 
manieren men beschrijft om over de wereldbevolking te heersen en hen tot slaaf van de 
staat te maken. Laat me een samenvatting maken van het 35 pagina’s tellende 
document zodat je een idee hebt hoe de samenzweerders denken, hoe berekend 
intelligent zij zijn en vooral, hoe koud. 
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Geluidloze wapens voor een stille oorlog 
 
Geluidloze wapens voor een stille oorlog is een trainingsdocument voor de nieuw 
ingewijde binnen de samenzwering en begint met de volgende zin:  
 
“Welkom aan boord. Deze uitgave is de 25ste verjaardag van de Derde Wereld Oorlog 
genaamd, Stille Oorlog, welke bewerkstelligd wordt door het gebruik van biologische 
oorlogsvoering, gevochten door “stille wapens”.  
 
De uitleg die er in het document gegeven wordt over wat stille wapens zijn is als volgt:  
 
“Alles dat je kunt verwachten van de reguliere wapens kun je ook verwachten van ‘stille 
wapens door degene die het stille wapen heeft afgevuurd, enkel heeft het een eigen 
wijze van functioneren. Het schiet situaties i.p.v. kogels; het beweegt zich voort door het 
verwerken van gegevens i.p.v. korrels van buskruit; komt van een computer i.p.v. een 
pistool; wordt bediend door een computer programmeur i.p.v. een scherpschutter; werkt 
onder de orders van een ‘bankmagnaat’ i.p.v. een militaire generaal. Het publiek zal dit 
wapen niet kunnen begrijpen en daarom kunnen zij niet geloven dat zij worden 
aangevallen en onderdrukt door een echt wapen" 
 
"Wanneer een stil wapen langzaam en geleidelijk wordt afgevuurd dan past het publiek 
zich aan de aanwezigheid van zo’n wapen aan en leert de inbreuk van zo’n wapen te 
tolereren in hun leven totdat de druk (psychologisch via de economie) zo groot wordt dat 
men bezwijkt. Daarom is een stil wapen typerend voor biologische oorlogsvoering. Het 
valt de vitaliteit, de keuzes en de mobiliteit van de individuen van de samenleving aan 
door kennis, begrip, manipulatie en door het aanvallen van hun bronnen van natuurlijke 
en sociale energie en hun psychische mentale en emotionele kracht en zwakheden.” 
 
Het document zelf beschrijft ‘een’ wetenschappelijk proces van ‘Social Engineering’, 
oftewel het beheersbaar maken van een samenleving. Het onderzoek naar Social 
Engineering werd ‘Operational Research’ genoemd en werd volgens het document 
ontwikkeld op de Universiteit van Harvard in de jaren van 1948 tot 1954 en is mede 
gefinancierd door… de Rockerfeller foundation! Men kwam erachter dat dezelfde wetten 
gelden bij Social Engineering als bij de wetenschap van Electrotechniek of Wiskunde. Er 
wordt uitgelegd dat je net zoals je elektriciteit kunt beheersen om daarmee een vooraf 
bepaalde uitkomst te bepalen, je ook de economie en samenleving kunt beheersen/ 
besturen indien je net als bij de wetenschap van Electrotechniek controle weet te krijgen 
over de invoer bronnen.  
 
De invoer bronnen van Elektriciteit zijn bijvoorbeeld de wijze hoe elektriciteit wordt 
opgewekt (elektriciteitscentrale, stopcontact Dam/waterkering) en de hoeveelheid 
stroom of het voltage gehalte dat wordt afgegeven om daarmee een vooraf bepaald 
resultaat mee te bewerkstelligen. Denk maar eens aan elektrische auto’s die een 
bepaalde vorm van invoer/ elektriciteit hebben waar de auto mee kan rijden en welke 
verschillend is van bijvoorbeeld onze huis tuin en keuken apparatuur. Het koffie 
apparaat, de computer, televisie of telefoon hebben allemaal een eigen waarde van 
invoer of voltage welke door tussenkomst van de apparatuur verschillende uitkomsten 
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genereert.  
 
Zo zal het koffie apparaat door de invoerbron van stroom het water verhitten en samen 
met de overige invoerbronnen zoals water en koffie, koffie gaan maken terwijl dezelfde 
elektriciteit bij de televisie lichtjes laat branden en samen met de andere invoerbron 
zoals de televisie zender, deze elektriciteit om zal zetten in beelden die hij dan afspeelt 
op het televisiescherm. In het geval van een elektrische auto wordt elektriciteit omgezet 
in beweging. De invoerbronnen zijn hierbij elektriciteit + de elektrische auto. De uitvoer 
is dan het voortbewegen van die auto.  
 
Men heeft ontdekt dat indien je alle invoerbronnen van een samenleving beheerst, dat je 
deze dan ook net als bij elektriciteit, kunt beheersen om zo een vooraf bepaald resultaat 
te behalen. In het document wordt over het automatiseren van een samenleving het 
volgende gezegd: 
 
“Mensen zijn machines, welke opgepakt en beetgepakt kunnen worden en afgesteld/ 
bijgesteld. Er is werkelijk weinig verschil tussen het automatiseren van een samenleving 
en het automatiseren van een schoenenfabriek”.  
 
De belangrijkste invoer bronnen die in het document genoemd worden om een 
samenleving te kunnen beheersen zijn:  
 
1. Geld/ Economie 
2. Overheid 
3. Onderwijs 
4. Media 
5. Wereldbevolking/ het gezin 
 
Net zoals je bij de wetenschap van Electrotechniek de invoerbron zoals stroom 
doormiddel van apparatuur en machines naar een vooraf bepaalde uitkomst kunt leiden, 
wordt er in de wetenschap van sociaal engineering geen machines maar situaties 
gecreëerd om een bepaalde uitkomst te verkrijgen (“Het schiet situaties i.p.v. kogels”). 
Men heeft het dan over het beheren van situaties, het manipuleren van de economie en 
samenleving en over de controle van compensatie en inkomen.  
 
Lees hier de opsomming van de situaties die worden genoemd in het document welke 
men wilt beheersen of controleren: 
 
‘Het zien van mogelijkheden, het vernietigen van mogelijkheden, controle over het 
economisch klimaat, beheersing van de beschikbaarheid van ruwe materialen, beheers 
het kapitaal, beheers de banktarieven, beheers de inflatie van de munteenheid, beheers 
het eigendom van bezittingen, beheers het fabricage proces en de daaruit ontwikkelde 
goederen, bepaal de prijzen van handelswaar, beheers de prijzen van diensten (de 
arbeidskracht etc.), beheers het salaris van overheidsfunctionarissen, beheers de 
wettelijke functionaliteiten, beheers de persoonlijke ‘data files – , beheers advertenties, 
beheers media contact, beheers het beschikbare programma aanbod voor de televisie, 
leidt de aandacht af van zaken die werkelijk belangrijk zijn,  
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‘houdt de gemoedstoestanden bezig, creeer wanorde, chaos en ‘krankzinnigheid, 
beheers ontwerp en andere indringende belastingvormen, controleer surveillance, 
beheers de opslag van informatie, ontwikkel psychologische analyses en profielen van 
individuen, beheers sociale factoren, beheers de mogelijkheden tot zorg(instellingen), 
‘Prooien, zwakheden, ‘verminken, kracht, ‘bloedzuigers van rijkdom en substantie.  
 
Wanneer je bovenstaande aandachtsgebieden doorleest dan zie je de grondigheid van 
die samenzweerders omdat men hierboven in het kort zowat alle facetten van de wereld 
(economie) en samenleving beschrijft. Maar als dat nog niet voldoende is wordt er ook 
een tabel met strategieën doorgegeven hoe te handelen om die totale controle over de 
wereldbevolking te krijgen. 
 
Tabel van Strategieën: 
 
Doe dit: …       Om dit resultaat te krijgen: … 
 
Hou de bevolking in onwetendheid   Minder georganiseerde opstand 
 
Bepaal de prijzen van producten/ diensten  De benodigde reactie over de  
        uitvoer van prijzen 
 
Punten van feedback     De verkoopcijfers 
 
Creeër bezorgdheid      Verlaagde defensie  
 
Val de familie eenheid aan     Beheers de opvoeding van de  
        kinderen 
 
Geef minder geld en meer gegevens   Meer zelf-genotzucht en meer  
        krediet en uitkeringen  
 
Val de onschendbaarheid van de kerk aan  Vernietig het geloof in dit soort  
        overheden 
 
Sociale conformiteit      Computer geprogrammeerde  
        simpliciteit 
 
Minimaliseer protest tegen belastingen   Maximale economische data,  
        minimale problemen om krachtig  
        op te treden  
 
Maximaliseer controle     Minimaal verzet tegen controle 
 
Het laten klappen van de munteenheid   Vernietig het vertrouwen van de  
        Amerikaanse bevolking in elkaar  
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Het mag nu wel duidelijk zijn dat er ‘mensen’ zijn die er een serieuze studie van hebben 
gemaakt hoe men over de wereldbevolking kan heersen, maar het wordt nog sinister. 
Zoals eerder gezegd zou een normale boef na de kraak van zijn leven te hebben 
gepleegd op een warm eiland stilletjes gaan genieten met de mensen waar hij van 
houdt. Echter deze samenzweerders willen totale controle over de mensen en zien het 
maken oorlog als een noodzaak om de economie ermee te stimuleren/ stabiliseren. 
 
Luister eens naar de onderstaande paragrafen uit het document die gaan over controle: 
 
“Uiteindelijk komt ieder individueel element van deze structuur onder computer controle 
door de kennis van persoonlijke voorkeuren (Universele Product Code, UPC; Zebra-
gestreepte prijscodes op verpakkingen) met geïdentificeerde consumenten 
(geïdentificeerd door het gebruik van credit cards en later een permanent “getatoeëerd” 
lichaamsnummer, onzichtbaar onder normale lichtomstandigheden.” 
 
“Het is enkel een kwestie van tijd voordat de nieuwe oogst van particuliere (computer) 
programmeurs/ economisten de studie die wij hebben opgestart sedert 1948 en welke 
begonnen was op Harvard, zullen gaan begrijpen. De snelheid waarmee zij elkaar 
kunnen gaan waarschuwen zal hoofdzakelijk afhankelijk zijn van hoe effectief wij zijn 
geweest in het controleren van de media, het beïnvloeden van het onderwijs en in het 
afleiden van de grote massa mensen door zaken die helemaal niet belangrijk zijn.” 
 
“Het sociale voorzieningsprogramma is niets meer dan een open credit balans systeem 
wat een valse kapitaal industrie creëert om non-productieve mensen een dak boven hun 
hoofd te geven en eten in hun maag. Dit kan handig zijn omdat die mensen dan ‘bezit’ 
worden van de staat met als tegenoffer voor die ‘gift’, een staand leger voor de elite. 
Want hij die de orgelman betaald bepaald welke liederen er worden gespeeld.”    
 
En dan onderstaande paragrafen over oorlog en stille oorlogsvoering: 
 
“Hetzelfde wordt bereikt door overheden die geld printen boven de limiet van het 
nationaal product en het economisch proces dat inflatie wordt genoemd. Dit zorgt ervoor 
dat grote hoeveelheden geld in de handen van het grote publiek wordt gelegd en 
onderhoud een balans tegen hun hebzucht, creëert valse zelfverzekerdheid in hen en, 
voor een tijdje, houd de wolf buiten de deur. Zij moeten uiteindelijk tot oorlog trekken om 
de rekening in balans te krijgen, omdat oorlog uiteindelijk enkel de actie is om de 
creditor (degeen die het geld heeft uitgeleend) te vernietigen en de politiek is de door 
het publieke ingehuurde ‘huurmoordenaar’ welke de stap naar oorlog rechtvaardigt en 
de verantwoordelijkheid op zich neemt zodat het publiek niet het gevoel heeft dat het 
bloed aan hun eigen handen kleeft doordat zij in opdracht van de overheid hebben 
gehandeld” 
 
 
“Sinds het overgrote deel van de bevolking zich niet kan beheersen zijn er enkel 2 
mogelijke opties om de instabiliteit van het economische systeem te verminderen: 
 
1. “Laat de populatie met elkaar gaan vechten tot de dood in een oorlog, welke enkel zal 



 52 

resulteren in de vernietiging van de levende aarde.” 
 
2. “Neem de controle over de wereld door het gebruik van economische ‘stille wapens’ 
in de vorm van ‘stille oorlogsvoering’ en verminder de economische instabiliteit in de 
wereld naar een veilig niveau door het proces van bruikbare slavernij en genocide.”  
 
“De tweede optie is gekozen als de duidelijke betere optie. Op dit punt zou het crystal 
helder duidelijk zijn waarom absolute geheimhouding over de stille wapens noodzakelijk 
is. Het algemene publiek vertikt het om hun eigen mentaliteit te verbeteren en zijn 
vertrouwen in de medemensen. Zij zijn een kudde profilerende barbaren geworden en 
om in die termen te spreken, een gezwel op het gezicht van de aarde. Zij interesseren 
zich onvoldoende in de economonische wetenschap om in te zien waarom zij niet in 
staat zijn geweest om oorlog te voorkomen, ondanks hun religieus morall en hun 
zelfingenomen weigering om de aardse problemen daadwerkelijk aan te pakken zorgt 
ervoor dat de oplossing van die aardse problemen voor hen onbereikbaar zijn”. 
 
Het hele document ‘geluidloze wapens voor een stille oorlog’ (silent weapons for a quiet 
war) kun je op Internet vinden en ik nodig iedereen hierbij uit dit te gaan lezen. Hoewel, 
het document zelf is niet makkelijk te begrijpen omdat het in wetenschappelijke taal en 
terminologie in het Engels is opgeschreven.  
 
Het zijn beslist slimme mensen/ wezens die dit bedacht hebben maar missen de 
empathie van een echt hart door zo over de wereldbevolking te denken en te spreken. 
Toch hoop Ik met bovenstaande samenvatting voldoende hebben kunnen aangeven om 
de strekking van het document te begrijpen welke haarfijn aansluit bij de andere facetten 
van de samenzwering tegen de mensheid.  
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Samenvatting 
 
Dat de wereld niet is zoals we hem graag zouden zien, dat zal voor iedereen wel 
duidelijk zijn. Hoe de wereld er vandaag de dag dan wel uit ziet, dat is echter nog vaak 
ondoorzichtig. Een antwoord op deze vraag hoop ik doormiddel van dit boek te kunnen 
delen en dat is dat er op dit moment daadwerkelijk een samenzwering afspeelt tegen de 
wereldbevolking.  
 
Het belangrijkste middel dat daarvoor gebruikt wordt is geld. Door de bankenzwendel 
heeft men zo’n absurd fenomenaal bedrag aan geld ‘gemaakt’ dat men er zowat letterlijk 
de hele wereld mee heeft kunnen opkopen. Overheden werken nu in dienst van 
corporaties en de wereld banken in plaats van voor de wereldbevolking.  
De Federal Rererve is slechts één voorbeeld van zo’n bank maar diezelfde ‘mensen’ 
hebben banken opgezet over de hele wereld. Zo hadden de Rothschilds al in de 18e 
eeuw een begin gemaakt om hun Internationaal bankencomplex op te zetten. Achter de 
oprichters van de Europese Centrale Bank en andere wereld banken zouden dezelfde 
mensen zitten die ook eigenaar zijn van de Federal Reserve Bank.  
 
Geld wordt zowel op directe als op indirecte wijze gebruikt om de wereldbevolking te 
onderdrukken. Direct door waardevermindering/ inflatie door het tegen rente uitlenen 
van geld dat men niet bezit en indirect doordat men overheden, corporaties en de media 
ermee heeft opgekocht. Namen die keer op keer in het onderzoek naar de 
samenzwering voren komen zijn onder andere, de Rockerfellers, de Rothschilds en de 
familie Bush maar er zijn er nog meer zoals alle Amerikaanse presidenten na de tijd van 
Kennedy en koningskrijken en/ of overheden van over de hele wereld.  
 
Men wilt een nieuwe wereld orde creëeren met hun eigen 10 geboden. Eén daarvan is 
om de wereld bevolking terug te dringen naar slechts 500.000 mensen. Men gebruikt het 
excuus dat de wereld vol is maar wanneer je de samenzwering ernaast legt dan zul je 
begrijpen dat zij dat enkel zeggen omdat men het makkelijker vindt om over een kleinere 
hoeveelheid mensen te heersen.  
 
Zowel de media het onderwijs als de entertainment industrie heeft men opgekocht zodat 
zij de opinie van de wereldbevolking naar eigen inzicht kunnen beïnvloeden en op die 
manier de wereldbevolking in onwetendheid houden.  
 
Lees hieronder nog een paar laatste alinea’s uit het document ‘geluidloze wapens voor 
een stille oorlog’ die hier over gaan:  
 
“Zorg ervoor dat men niet nadenkt; saboteer hun mentale activiteiten; verstrek kwalitatief 
lage educatie in wiskunde, logica, systeem ontwerp en economie en ontmoedig 
technische creativiteit. Speel in op hun emoties; vermeerder hun zelf-genotzucht and 
hun zelfdestructie in emotional en physieke activiteiten door: 
 
- Onophoudelijke gerichte emotionele aanvallen (mentale en emotionele verkrachting) 
door het constant vertonen van sex, geweld en oorlog in de media, met nadruk op de 
televisie en in de kranten. Geef hen waar ze naar verlangen in overmaat zoals junk food 
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voor de gedachten en onthoud hen van de dingen die zij werkelijk nodig hebben. De 
algemene regel hiervoor is dat er winst te behalen valt in verwarring. Hoe meer 
verwarring hoe meer winst. De beste taktiek is om problemen te creëeren en dan een 
oplossing daarvoor aan te bieden”. 
 
Het is belangrijk om hier nog iets over te zeggen!  
De techniek die hierboven beschreven staat wordt ook wel ‘Problem, Reaction, Solution 
(Probleem, Reaktie, Oplossing) genoemd, welke je na het lezen van dit boek nog beter 
zal kunnen begrijpen.  
 
Twee jaar voordat Amerika Irak binnen viel wilde Sadam Hoessein uit de ‘Petrodollar’ 
stappen door de olie van Irak weer in een andere munteenheid te verhandelen dan 
Amerikaanse dollars. Dat vonden de samenzweerders niet leuk en dus bedachten ze 
een probleem. Het probleem dat werd bedacht was dat Irak massa vernietigingswapens 
zou hebben. Daarop volgde een emotionele reactive bij het volk. De oplossing voor dit 
probleem kwam van dezelfde mensen die het probleem hadden bedacht waarbij vele 
onschuldige jonge mannen van Amerika maar ook vele ontschuldige burgers in Irak het 
moesten ontgelden met hun leven. Nadat Sadam was afgezet werd de oliehandel van 
Irak weer teruggedraaid naar de Amerikaanse dollars.  
 
Deze ‘Problem Reaction Solution taktiek’ is een taktiek die al decenia met succes wordt 
toegepast en nu weet je ook waarom zij zo succesvol zijn. Dat komt omdat zij de media 
zelf beheersen en op die manier de publieke opinie kunnen beïnvloeden.  
 
Hetzelfde hebben zij gedaan met 9/11 toen de Twin towers naar beneden werden 
gehaald. Kijk svp de presentatie van Jodie Woods (Jodie Woods, Evidence of 
breakthrough energy technology on 9/11) op het Internet en je zult na het zien van die 
presentatie ook overtuigd zijn dat dit op zo’n zelfde manier (Problem, Reaction, Solution) 
heeft plaatsgevonden.  
 
9/11 is een gecoördineerde actie geweest om een vrijbrief te bemachtigen voor een 
oorlog tegen terrorisme. Een oorlog waarbij er geen duidelijke vijand bestaat, nooit 
gewonnen kan worden en die eindeloos door kan gaan. Zowel Sadam Hoessein als 
Osama Bin Laden zijn allang dood maar de oorlog tegen het terrorisme gaat maar door 
en door. Men verzint wel nieuwe terroristen zoals ISIS om de wereldbevolking mee bang 
te maken.  
 
Tegelijkertijd wordt de wereld bevolking langzaam maar zeker van al hun persoonlijke 
rechten ontnomen en claimen de samenzweerders via de overheden het recht om meer 
en meer controle over de mensen uit te oefenen. Een van de dingen die wij in de nabije 
toekomst kunnen gaan verwachten is het plaatsen van microchips in het mensenlijk 
lichaam. Dat dit eraan zit te komen, volgens de plannen van de samenzweerders mag 
duidelijk zijn. Vanuit verschillende bronnen waaronder televisie en documentaires heb ik 
al mensen gezien die als test zo’n microchip bij henzelf in hun hand hebben laten 
plaatsen.  
 
In een Interview verklaard Aaron Russo dat hij jarenlang goed bevriend is geweest met 
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de familie Rockerfeller. Op de vraag die hij aan hen stelde van waar houdt het ‘t 
uiteindelijk op met de controle over de mensen zegt hij dat Nick Rockerfeller heeft 
verteld dat men van plan is om de wereld bevolking van micro chips te voorzien. Indien 
er dan nog mensen zijn die niet gehoorzaam zijn aan hun systeem, daarvan wordt de 
chip uitgeschakeld.  
 
Misschien blijft het voor sommige mensen moeilijk om te geloven dat er mensen 
bestaan die zo wreed en koud kunnen zijn. Dat zij koelbloedig bijna 3000 mensen 
kunnen vermoorden door de Twin Towers naar beneden te halen om daar de opinie van 
de wereldbevolking mee te beïnvloeden. Wanneer je er de verklaringen die er over de 
hele wereld circuleren van de Reptielen naast legt, dan kun je hier wel een verklaring 
vinden waarom men zo koelbloedig kan zijn. Ieder mens met een echt hart zal niet 
zomaar tot zo’n daad over kunnen gaan terwijl als je hoort hoe de Reptielen en 
samenzweerders over de mensen denken, dan kun je dit wel een plaats geven wanneer 
je bedenkt dat het uiteindelijk helemaal geen echte mensen hoeven te zijn.  
 
Als het werkelijk mensen waren die dat document geschreven hebben dan zouden we 
hen kunnen bestempelen als psychopaten om zo over de wereldbevolking te denken en 
door de intenties die men daarin beschrijft. Wel superintelligente psychopaten, hoewel, 
wat betekend intelligentie wanneer je ontnomen bent van een echt hart waarmee je de 
eenheid van alle levende wezens kunt zien en begrijpen. Maar zelfs wanneer niet alle 
samenzweerders Reptielen zijn, dan zijn zij wel koelbloedig en koud van hart, eventueel 
door beïnvloeding.  
 
Luister maar eens naar wat Madeleine Albright, Secretaris van de Staat ten tijde van 
president Bill Clinton openlijk heeft gezegd. Er werd haar de vraag gesteld of zij het 
waard vond dat door de sancties tegen Irak (sinds Busch Senior) er wel 500.000 
kinderen zijn gestorven naar aanleiding van die sancties. Het letterlijke antwoord dat zij 
daarover gaf was als volgt:  
 
“Ik denk dat het een moeilijke keus is maar wij denken dat de prijs het waard is” 
 
Oftewel de we leven in een wereld waar een overheid om wat voor reden dan ook het 
okay vind om 500.000 kinderen te laten sterven voor de doelen die zij zelf voor ogen 
hebben. 
 
Vandaag de dag met alle technologische vooruitgang staat de wereldbevolking voor een 
tweesplitsing. Gaan we verder de kant op van het individualisme waarbij de scheiding 
tussen arm en rijk steeds groter wordt en wij uiteindelijk belanden in een echte ‘Orwel 
Society’ waarbij er net als zoals Hitler het wilde een krachtige politiestaat over de 
bevolking heerst. Of maken we nu de keus om als één volk in de wereld te kiezen voor 
een ander alternatief. Een alternatief waarbij de evolutie van de gehele mensheid 
centraal komt te staan en daarmee ook de verschillen tussen volkeren en mensen 
worden opgelost doordat er dan naar overeenkomsten wordt gekeken in plaats van naar 
de verschillen.  
 
We leven al eeuwenlang onder het bewind overheden waarbij nog de vrede, noch de 
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armoede in de wereld is uitgebannen. De meeste mensen leven niet meer maar worden 
geleefd en hoe onwaarschijnlijk de samenzwering en de Reptielen voor sommigen 
mensen misschien ook mag klinken, luister eens naar de stelregel van volgens velen de 
beroemdste detective die de wereld misschien wel ooit heeft gekend, Sherlock Holmes: 
 
“Wanneer je alle onmogelijkheden hebt uitgebannen, dan datgene wat overblijft, hoe 
onwaarschijnlijk het ook klinkt, moet de waarheid zijn”.  
 
Dus wanneer de slimste mensen en overheden die zeggen te streven naar vrede en 
gelijkheid in de wereld er in honderderden jaren nog niet in zijn geslaagd dit doel te 
bereiken, dan kun jij je afvragen of dit allemaal mischien bewust wel/ niet gebeurd.. 
 
Nou, tot zover mijn samenvatting over de samenzwering tegen de wereldbevolking. Ik 
had beloofd nog terug te gaan naar de conclusies die ik in het begin van dit derde deel 
had opgeschreven. Toen zei ik dat ik verwachtte dat men die conclusies niet direct zou 
gaan geloven en was benieuwd hoeveel van die conclusies wel geloofd worden nadat je 
dit derde deel helemaal hebt doorgelezen: 
  
“Deze wereld wordt geregeerd door slechts een handje vol ‘demonische mensen’ die 
zichzelf hebben benoemd tot leiders van de wereld. Het handje vol mensen dat de 
wereld regeert zijn halfbloed mensen en dan half mens en half reptiel. Deze halfbloed 
reptiel humanoids staan in contact met buitenaardse/ inaardse wezens die samen het 
complot uitoefenen om de hele wereld onder hun macht te krijgen/ te houden. Via 
techniek zoals camera’s is men bezig om een “Orwell Society” uit te rollen waarbij de 
leiders net als Big Brother op afstand de mensen kunnen controleren. Het doel wat die 
groep zich heeft voorgesteld is om onder andere de wereld bevolking terug te brengen 
tot slechts 500 miljoen mensen (momenteel zijn er 7 miljard oftewel 14 x 500 miljoen 
mensen op de aarde!). Tevens wilt men één wereld religie, één wereld politiemacht en 
een tweedelige bevolking met een kleine ‘upper class’ en een werk klasse mensen. De 
werkklasse mensen wilt men in de nabije toekomst gaan voorzien van kleine micro chips 
die in het lichaam of hand kan worden geplaatst om zo totale controle over deze 
mensen te kunnen uitoefenen. De chip zal worden voorzien van ID informatie en zal dan 
ook als betaalmiddel gaan gelden. Dit is echter een ongewenste situatie omdat er dan 
geen alternatief meer is zoals contant geld met alle gevolgen van dien. Wie zich niet aan 
hun regels houdt, daarvan wordt de chip uitgeschakeld…” 
 
 
Of je nu in buitenaardse wezens geloofd of niet, ik denk hierbij voldoende informatie te 
hebben gedeeld om in ieder geval zelf nader onderzoek te gaan verrichten en nog meer 
sceptisch naar de ‘officiële nieuws berichten te kijken wat de mensen wordt 
voorgeschoteld.  
 
Of je nu in de samenzwering geloofd of niet, we staan aan de vooravond van de 
grootste economische klap in de menselijke geschiedenis wanneer de dollar valt en 
daarmee wellicht de wereld economie in wordt meegetrokken. Wanneer er dan een 
oplossing wordt aangedragen door onze overheden zoals het plaatsen van een 
persoonlijke ID chip, zorg er dan voor dat dit absoluut vermeden wordt!!  
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Onze overheden communiceren op de wijze van ‘Problem, Act, Solution’. Wanneer dat 
weer gebeurd dan kunnen jullie met andere ogen naar dat nieuws kijken en tenminste 
dubbel kritisch zijn.  
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Een oplossing 
 
Wat kunnen wij hieraan doen kun je denken. Moeten wij dan tegen de samenzweerders 
vechten om zo de wereld terug te veroveren? NEE, daar ben ik zelf op tegen. Dat zou 
net zijn als het vuur met vuur bestrijden. Je lost een probleem niet op door een probleem 
te verjagen op dezelfde manier als dat het probleem veroorzaakt werd. Zelf ben ik 
ervoor dat de gehele wereldbevolking nu samen met elkaar de handen ineen slaat om 
van de egoïstische leefwijze van ik, mijn familie, mijn land mijn cultuur en mijn geloof is 
de enige waarheid af te komen en laten we elkaar weer respecteren en erkennen voor 
wie we zijn.  
 
Wij zijn allemaal mensen die van onze ouders, geliefden, kinderen, familie en vrienden 
houden. Allemaal hebben we dezelfde levensbehoeften en die zijn een dak boven ons 
hoofd met voldoende eten. Laten we weer voor elkaar gaan zorgen en overgaan van 
een egoïstische samenleving naar een echte ‘hart'-samenleving. Een samenleving die 
het leven zelf erkend en een kans geeft om zichzelf te ontwikkelen. Een samenleving 
waar we niet werken voor wat we willen bereiken, maar het leven leiden waar we anders 
zo hard voor zouden werken.  
 
Wij kunnen dat met ons allen makkelijk bereiken wanneer we gezamenlijk elkaar helpen 
om in de basisbehoeften van het leven te voorzien. Er zijn genoeg handen in de wereld 
om dit voor elkaar te maken, zo’n 7 miljard mensen! Met ons allen het land bewerken 
voor voldoende eten dat moet lukken toch? 
 
En dan de huizen. Zijn er niet genoeg timmerlieden in de wereld die niet graag een huis 
voor hun medemensen zouden willen bouwen die dat nodig hebben?  Wanneer de druk 
om geld te verdienen verdwijnt omdat er gezamenlijk in onze basisbehoefte wordt 
voorzien, dan kunnen wij hele mooie dingen doen als één volk van de wereld te samen, 
verdeeld onder velen. Hee timmerlieden in Nederland (of welk land dan ter wereld), 
zouden jullie het niet fijn vinden om een paar weken naar het buitenland te gaan om 
huizen te bouwen in landen of gebieden waar ze dat nodig hebben? De timmerman kan 
weer met liefde kwaliteit leveren in plaatst van kwantiteit voor een ‘baas’.  
 
De hele wereld kan zijn handen ineenslaan en de dagelijkse problemen van het leven in 
deze wereld overwinnen. Als eerste hebben wij zowel een ander systeem als een ander 
soort leiderschap nodig dat meer gebaseerd is op het ontwikkelen van persoonlijke 
waarden en kracht in plaats van bange zelfzuchtige overheden die enkel op geweld en 
onderdrukking uit zijn en geen gevoel hebben om de ware problemen van dit leven voor 
ons allen op te lossen. Het is makkelijk om van de zijlijn de wereld met hun overheden te 
bekritiseren, maar wat voor oplossing bied jij daar zelf voor aan, kun jij je afvragen.  
 
Altijd heb ik veel liefde in mij gevoeld. Oprechte liefde voor de wereld en voor mijn 
medemensen. Een liefde die steeds maar sterker wordt en zelfs tot extatische 
gevoelens kan leiden wanneer je het proces volgt van de spiritualiteit of Zelfrealisatie.  
 
Spiritualiteit als begrip op zich kan voor veel mensen nog als ‘zweverig’ worden ervaren. 
Spiritualiteit is echter helemaal niet zweverig integendeel, het is een serieuze 
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wetenschap die jou al het geluk kan bezorgen waar we allemaal zo naarstig op zoek 
naar zijn.  
 
Daarom als oplossing kan ik aanbevelen om het andere manuscript ‘Zelfrealisatie’ te 
gaan bestuderen welke je eigenlijk nog voor de ‘Wereldrealisatie’ zou moeten begrijpen. 
Want wat heb je eraan als je weet hoe de wereld eruit ziet wanneer je geen idee hebt 
wie of wat jij nu eigenlijk zelf bent? Zelfrealisatie beschrijft een proces welke jou kan 
helpen om tot Brahaman/ Paramatma realisatie te komen, oftewel de verlichte staat van 
bewustzijn.  
 
In Zelfrealisatie neem ik jullie aan de hand mee tot een proces waar de 
samenzweerders en de Reptielen zeker willen dat jullie hierover in onwetendheid blijven. 
In onwetendheid omdat met dit proces alle problemen van de wereld kunnen worden 
opgelost. Een proces dat tranen van geluk over je gezicht kan laten lopen en de haren 
van je lichaam overeind kan laten staan in een staat van extatische spirituele extacy.  
 
Er is een opslaghuis aan kennis waar een ieder gratis informatie vandaan kan halen 
indien je weet hoe die kennis af te tappen.  
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Nawoord 
 
 
 
Het laatste woord is hier nog niet over gezegd ik en nodig de mensen uit om zelf nader 
onderzoek te doen.  
 
Het belangrijkste dat ik in Wereldrealisatie wilde delen is de samenzwering op 
hoofdlijnen en hoe het systeem van de huidige samenleving nu werkt. Waar ik het nog 
niet over heb gehad zijn andere belangrijke onderwerpen zoals de medische zorg en de 
voedselvoorziening. Het is toch van den zotte dat tegenwoordig de medische zorg wordt 
bepaald door verzekeringsmaatschappijen in plaats van doktoren!  
 
Maar ook het inmiddels welbekende genetische gemodificeerd voedsel en de (giftige) 
fluoride die wordt toegevoegd in ons drinkwater zijn allemaal aanvallen tegen de 
wereldbevolking waar wij ons bewust van moeten zijn en daar vroeg of laat iets tegen 
doen.  
 
 
 


