Het einde van de huidige samenleving

No.1054

Het einde van de huidige samenleving

Einde huidige Tijdperk =
Einde Mensheid

Door P.F.v.d.Meer sr
Pentahof@planet.nl

Dit is uitgave no. 1054 van het
Lage Landen Leerhuis

www.pentahof.nl

Datum 04-06- 2017

1

2

No.1054

Het einde van de huidige samenleving

No.1054

Inleiding
Dat wij in een spannende tijd leven hoeven wij niet uit te leggen. Dat er
veel meer aan de hand is dan wat wij horen, zien en lezen via het nieuws
van alle dag, behoeft ook geen nadere uitleg. Dat er achter de schermen
door allerlei draconische en demonische machten en organisaties wordt
beraadslaagd en uitgevoerd, klinkt voor velen wellicht wat erg
ongeloofwaardig, iets voor conspiracy-aanhangers. Welaan, wij zullen
een en ander eens voor het voetlicht brengen en achtergronden tonen die
er niet om liegen wat er in deze wereld gaande is. Er zijn duistere machten
en er wordt een strijd gevoerd die voor velen maar moeilijk valt te
beoordelen waarom en waartoe deze wordt gevoerd. Denk aan de
zogenaamde strijd tegen het terrorisme. Dat is een strijd tegen een vijand
die men maar moeilijk kan zien, want waar zit de bron ervan? En wie
zitten er achter de zogenaamde aanslagen? Waarom wijzen veel
objectieve onderzoeken naar de aanslagen dat ze onder een valse vlag
worden gepleegd, met een duister doel? De duistere machten hebben ten
doel om de wereldmacht te veroveren, en wel voor hun Nieuwe Wereld
Orde, de Novus Ordo Seclorum, zoals dat op het Amerikaanse
Grootzegel staat vermeld.
De Nieuwe Wereld Orde en Thelema
De occultist, magiër, seksmaniak en kindermoordenaar Lawrence Sutin
ging op zoek naar de ware afmetingen van Aleister Crowley, de beruchtste
magiër van de 20ste eeuw. http://skepsis.nl/crowley/
Wij hebben ook een zoektocht gemaakt naar de werken van deze satanist.
Crowley heeft zijn gegevens gechanneld (dat is in contact treden met
bepaalde geesten of gidsen die je een boodschap doorgeven. Een channel is
een kanaal tussen de geestenwereld en mensen/mediums.
http://members.upc.nl/m.getrouw/wat_is_channelen.htm
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de mythe van Osiris, Isis en hetkind Horus. De Nieuwe Wereld Orde zal
de Eeuw van Horus zijn. De Eeuw van Horus is volgens de kalender van
Crowley begonnen in 2014. De inwijding van dit nieuwe tijdperk dient
plaats te vinden door middel van veel bloed. In het bloed zit de
levenskracht. De hele aarde zal in het bloed dienen te baden, en wel om
de mensen ertoe te bewegen de Wet van Thelema te accepteren.
Thelema staat voor wil of intentie. Het gaat hierbij om magie, en de
occulte filosofie waarin de wil van de mens voor heilig wordt verklaard.
Doe wat je wil, is de slogan van Crowley. Wanneer dit immense
bloedoffer wordt gebracht ter inwijding, zoals dat ook zou hebben
plaatsgevonden tijdens de inwijding van de Tempel van Salomo, met
dieren offers, zal de nieuwe eeuw van Horus ingewijd worden met
mensenoffers. Volgens de Georgian Guidstones zullen er van de 7
miljard mensen op aarde slechts 500 miljoen overblijven. Horus is het
gekroonde kind van Osiris en Isis. Het graf van Osiris is in Egypte
gevonden, en het de schedel van Osiris kan men in CERN te Geneve
Osiris tot leven wekken als nieuwe god, en wel als Horus.
Wereldoverheersing is volgens Crowly de plicht van de elite aristocraten.
Alle gebrekkigen en gewone burgers moeten opgeruimd worden.
Christenen moeten voor de leeuwen. De elite zullen hun eigen hemel op
aarde gaan bouwen, en daartoe gebruiken zij oorlogen, moorden,
terrorisme, valse aanslagen, godslasteringen, aanrandingen, revoluties,
etc. De datum 11 september 2001 en ook de datum 3 maart 2015 waren
voor hen van groot belang. De datum 9/11 2001 staat voor de
zogenaamde aanslagen in Amerika, te New York en Washington.

Crowley heeft de berichten die hij van zijn gidsen doorkreeg te boek
gesteld, in het ‘Book of Law’. De gidsen gaven hem gegevens door die
met getallen en kalenders te maken hadden. Zijn kalender begint in 1904,
gerekend vanaf de voorjaars equinox, wanneer de zon weer herrijst en de
vruchtbare tijd aanvangt. De Georgian Guidstones in Amerika zijn onder
invloed van Crowley tot stand gekomen. Het occultisme gaat terug naar
3
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geen vrijlating, maar een nieuwe vorm van slavernij, die nog veel en veel
zwaarder zal zijn dan de huidige slavenvormen. De sfeer is gericht op de
hondsster Sirius, en is verplaatst naar het battery Park aan het eind van
de Greenwichtstreet. Het is geopend op 11 maart 2002, zes maanden na
9/11. Het jaar 2014-2015 was het 666e jaar na de oprichting van de Order
of the Garter. Prins William is de 999e ingewijde, of meegeteld met de
oprichter is hij de 1000e. Hij werd op 15 juni 2008 ingewijd.
Apollo/Shiva is de vernietiger, zoals deze god staat afgebeeld te CERN,
de god die danst op de lichamen van zijn aanbidders. Wat men te CERN
uitvoert is reeds in andere brochures door ons uiteengezet. Te CERN is
men bezig de huidige realiteit te wijzigen. Wij zouden in een hologram
even. Het atoom is voor 99,9% lege ruimte, dus leven wij in een
opgeblazen lege ruimte. Er moet een nieuwe realiteit komen, een nieuwe
mensheid, en dat gaat men te CERN doen.

Alles was tevoren al gepland. Tussen de twee WTC-torens lag een soort
zonneklok. Deze draaide elke dag in het rond, en staat in verband met de
topsteen van de PPP-Piramide van 52 graden. Zie het boek: Breaking the
Jubilee 77, 2014. De sfeer of klok vertegenwoordigt de god Apollo of
Shiva, de vernietiger. De 9 bomen erbij wijzen naar de 9 Muses van
Apollo. De sfeer vertegenwoordigt het centrum van de aarde, de navel of
omphalos. De illuminati werken aan het plan om het huidige geldsysteem
wat uit louter lucht bestaat te laten instorten, om erna een nieuw systeem
te laten invoeren. Lees hierna wat Pieter Stuurman daarover heeft
geschreven hoe dat eraan toe zal gaan. Wij krijgen dus geen Jubeljaar,
5
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waarvoor de pilaar van 555.55 feet hoogte staat met een basis van 666
nches. Aan dehand van afbeeldingen zullen wij een en ander laten zien.
En op internet kunt u zelf de uitgebreide informatie erover nalezen.

Maar eerst de inwijding van de Nieuwe Eeuw van Horus door bloed via
oorlog, waaraan een financiele oorlog ten grondslag ligt. Mars is de
oorlogsplaneet en staat voor het getal 5, het omgekeerde pentagram zoals
Bafomet dat draagt. De zon staat voor het getal 6. En CERN is met de
zon bezig, zodat de zon zwart zal worden, the Black Sun, waarna de
nieuwe zon Horus zal verschijnen. Horus – hori-zon. Wijst dat naar
Planet X of Nibiru? Venus staat voor het getal 7, althans volgens de
illuminati, die er hun magische vierkanten bij betrekken. Dinsdag is de
dag van Mars, en het getal 555 wordt door de illuminati gebruikt voor
Horus als oorlogsgod die Set doodt. Opvallend dat de meeste valse vlag
aanslagen op dinsdag plaats vonden. De klok uit de Simpsons film staat
op 5.55 uur, en omgedraaid is dat 9/11. Het huis van swerelds sterkte
oorlogsgod staat in Washington DC, het zogenaamde Witte Huis,
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Little know fact,Museum will be under WTC plaza with famous
Sphere which was built to mimic Kaaba in Mecca with 33 tables
and 34 chairs around.
33 is highest Masonic degree where they graduate where 34degree
is Illuminati/Satanic level.
Museum was built underground of Sphere mimicking Kaaba while
remains of towers were built into INVERTED Kaaba with water
flowing into ground aka going to hell.
9-11 was false flag attack to make Islam look bad and distance
people from God.
Creating inverted Kaaba with water flowing into ground represents
diverting energy of Islam into nothing as Christianity and Judaism
have been already corrupted for long time ago by Satanist/Masons.
Then comes New World Order.
Now about museum,it was built APPROX. 70 feet under ground
(more like 66.6 feet).
Its full of Satanic symbols from stairs mimicking Masonic ladder to
two Tridents aka WTC beams and each gives you 3 so you have
Masonic 33.
There is also beam from WTC called "Last Column" which is 36
feet tall (sum integer of 36 is 666).
It also has Truck Ladder 3 which represents Masonic 3rd degreeMaster Mason.
Then they got beams from WTC 96-99 floor which represents
European Masonic 99 degrees ( I guess they get initiated at 96th
degree).
It will take 6 days to open,cost 60 million to run and ticket will be
$24 (2+4=6).

Museum is underneath of old plaza.
https://forum.davidicke.com/showthread.php?t=274142

And it took 13 years to finish.
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LH C’s Successor Will Be
Three Times As Big
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LHC in 2012, opened up many new questions for scientists, at
least some of which they hope the FCC will help them answer.

Himanshu Goenka
•
International Business TimesJune 1, 2017
Over 500 scientists and researcher are meeting in Berlin from
May 29 to June 2 to discuss the plans for the Future Circular
Collider, a massive particle accelerator than is expected to
succeed the Large Hadron Collider. In the meeting, the attendees
are reviewing progress on the concepts for the FCC, which will be
three times as big as and seven times more powerful than the
LHC.
Compared to the LHC’s 27-kilometer (17 miles) long looping
tunnel, the FCC will be a 80-100-kilometer circular collider
sitting just south of the world’s current largest particle
accelerator, straddling the Swiss-French border. Compared to the
13 TeV of energy reached by the LHC in its 2015 run — which is
the current world record, though it could be bettered during the
ongoing 2017 run — the FCC could smash particles with power
of up to 100 TeV. That amount of energy is roughly equivalent to
10 million lightning strikes.
LHC’s current run lasts through 2018, and the accelerator will
need to be upgraded in the mid-2020s to boost its rate of particle
collisions. But another collider with higher energy capabilities is
needed to go beyond what the LHC is capable of. The
confirmation of the existence of the Higgs boson, made by the
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movement accordingly,” Michael Benedikt, leader of the FCC,
told Horizons, a science publication by the EU, explaining the
benefits the energy jump might provide.
Benedikt is also the project coordinator of EuroCirCol, a
European-funded four-year study to determine the experiments
and technology needed for the FCC. The study has representatives
from 110 institutes, spread across 32 countries. A “Conceptual
Design Report” — it will “document the accelerator,
infrastructures and experiments, as well as a plethora of physics
studies proving FCC’s ability to match the long-term needs of
global high-energy-physics programs” — was originally
scheduled to be delivered by 2019, but the Horizon report
suggests, citing Benedikt, it could be moved up to 2018.
Testing of some possible FCC components and prototypes is
already ongoing, such as an advanced cryogenic beam vacuum
system required for the collider being tested in Germany.
Benedikt was confident that the final design “will lead to the
performance we want and need.” However, it will likely take over
20 years before the FCC is actually operational.

LocationOfFCC
The proposed site for the Future Circular Collider includes an 80100 kilometer long circular tunnel. Photo: CERN
Read: LHC Starts Its 2017 Run In Earnest, First Data Starts
Being Taken
“When you look into things like the movement of galaxies, we
see that we can only understand and explain about 5 percent of
what we observe. But with questions like the so-called problem of
dark matter, which is linked to the fact that galaxies and stars are
not moving as you would expect them to, the only explanation we
have is that there must be matter we do not see which distorts the
21

For a perspective of time taken for such designs, the LHC took
almost 30 years to get up and running, from the time initial
planning for it began.
Related Articles



LHC Starts 2017 Physics Season
CERN Launches New Linear Accelerator To Boost LHC
Luminosity
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Orkaan lijkt op een zwaan

https://www.youtube.com/watch?v=dxWE2jZf5KA

https://www.youtube.com/watch?v=AtYWUxDm0R0
Bovenstaande link naar de video over het Huis van Oranje
25

26

Het einde van de huidige samenleving

27

No.1054

Het einde van de huidige samenleving

28

No.1054

Het einde van de huidige samenleving

No.1054

Het einde van de huidige samenleving

No.1054

Wereldwijd staan 700 miljoen mensen klaar om te
emigreren en 6 miljoen daarvan willen naar
Nederland
Geplaatst op 11 juni 2017Nee, wij maken geen fout met die 700
miljoen, ofschoon wij het niet alle migratie beluste mensen persoonlijk
hebben kunnen vragen. Dat laten wij graag over aan b.v. Artsen zonder
Geweten, Groen Links en de kerken. Nee, de cijfers die wij u laten zien
in een paar eenvoudige plaatjes zijn afkomstig van het Amerikaanse
Gallup instituut, toonaangevend als het gaat om het tonen van trends en
bijbehorende onderbouwende cijfers .

Als eerste tonen wij de gebieden waar mensen op zoek naar een
beter ( of gemakkelijker ) leven vandaan komen:

Als tweede het plaatje waarin duidelijker wordt gemaakt uit
welke landen deze mensen komen:
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En als derde plaatje die landen waar de toekomstige
‘wereldreizigers ‘ het liefst naar toe willen :

Ja , u ziet het goed, 6 miljoen naar Nederland ! Dat zet aan tot
denken , maar daar is het vandaag toch te warm voor ?
31
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Gelukszoekers
Laten we er een interview bijpakken tussen de Franse journalist
Philippe Aziz en de 25-jarige Mohammed Sabaoui, student
sociologie aan de universiteit van Rijsel, Algerijn van afkomst,
maar tot Fransman genaturaliseerd. Het gesprek dateert van 2007
(!):
Vraag journalist: Moet de opkomst van de islam niet een zekere
vrees wekken in Frankrijk en de wereld?
Antw M. Sabaoui: Zeker. het islamitische rijk was ooit groter dan
Rome en deed zijn invloed gelden over een groot gedeelte van de
wereld, zoals onze Profeet dat wenst.
Vraag: In Frankrijk is uw religie toch erkend
vertegenwoordigd? Er zijn meer dan 1500 moskeeën.

en

Antw: Neen, want uw wetten stemmen niet overeen met die van de
Koran. U legt ons uw wetten op, terwijl mohammedanen alleen
door de Sharia geregeerd kunnen worden. We gaan ons dus
inspannen om de macht te grijpen. In Roubaix bijv. waar er een
islamitische meerderheid is van ongeveer 60%. Bij de
gemeenteverkiezingen zullen wij onze mensen mobiliseren en de
volgende burgemeester zal mohammedaan zijn. Na
onderhandelingen zullen wij Roubaix tot onafhankelijke
mohammedaanse enclave verklaren en de sharia opleggen aan alle
inwoners.
Vraag: Zullen alle islamieten daarmee akkoord gaan, sommigen
zijn toch vergaand geïntegreerd?

No.1054

Antw: U onderschat de islamitische solidariteit, men blijft Arabier,
zelfs als men geboren is uit een huwelijk van een Arabier en een
ongelovige. Uw vraag bewijst uw naïviteit.
Vraag: Om terug te komen op Roubaiz, wat gaat u doen met nietmohammedanen?
Antw: De christelijke minderheid zal de status krijgen van
dhimmi´s, d.w.z. zij zullen een aparte categorie vormen en hun
vrijheid kunnen terugkopen door een speciale belasting. Bovendien
zullen wij hen pogen te bekeren. Tienduizenden Fransen hebben
dat over het hele land al gedaan, waarom zij niet? Op dit ogenblik
worden er met dit doel aan de universiteit van Rijsel al
geloofsgroepen opgericht, want god Allah wil dat! Zij die
weigeren, zullen behandeld worden zoals het hoort. Als wij de
sterksten zijn is het omdat god Allah dat wil, wij hebben niet de
dwang van de christelijke verplichting tot bijstand en bescherming
aan de weduwe de wees, etc. …… Wij moeten hen integendeel
verpletteren als zij door hun ongeloof een obstakel zijn.
Vraag: Wat u zegt is verbijsterend.
Antw: U vergeet uw kruistochten, uw kolonisaties, uw
kersteningen. (nb: van katholieken!! niet van Bijbel-getrouwe
christenen) U vergeet bovendien de enorme vruchtbaarheid van
onze vrouwen, ons aantal zal u overweldigen. Financiert en voedt
hen die uw meesters zullen worden. De zes miljoen Arabieren (of
niet-Fransen) in Frankrijk vormen een leger van minstens drie
miljoen soldaten van Allah. Wij overdekken het grondgebied met
een dicht netwerk: zelfs uw autoriteiten erkennen 1400
buitenwettelijke gebieden in Frankrijk.
Vraag: Maar waarom wacht u dan nog met handelen?
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Antw: Onze ‘vreedzame’ invasie op Europees niveau is nog niet ten
einde. Wij willen in alle landen gelijktijdig handelen. Daar u voor
ons een steeds grotere plaats inruimt, zou het dom zij daarvan niet
te profiteren. Wij zullen uw paard van Troje zijn. In naam van de
Rechten van de Mens, waarin u verstrikt zit, hebt u slechts uzelf
gegijzeld. Mocht u in Algerije of Saudi-Arabië bijv. tegen mij
spreken zoals ik nu tegen u, dan zou u in het beste geval minimaal
onmiddellijk gearresteerd worden. U weet bij onze jongeren geen
respect af te dwingen! Waarom zouden zij een Frankrijk
respecteren dat voor hen capituleert? Men respecteert slechts wat
men vreest. Wanneer wij de macht hebben zult u geen moslim
Arabieren meer auto’s in brand zien steken, winkeldiefstallen
plegen enz… Zij zullen weten dat de straf meedogenloos is: diefstal
betekent amputatie. Wij zullen overwinnen.
Bron: KPN.nl
Veel duidelijker kan het niet worden gezegd. De vijfde colonne
begint zich te roeren, ook in onze steden. De ‘kleine jihad’ is het
vandalisme door de jeugd en vormt een opleiding voor de kennelijk
aanstaande ‘grote jihad’ in Europa.
Het risico dat Wilders gelijk heeft is aanmerkelijk groter dan dat de
Aarde opwarmt. We hebben geen groen deltaplan nodig, maar een
deltaplan islam.
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RCHAEOLOGY NEWS 591 - NEWSFLASH EXTRA
SPECIAL
, this news is from Jonathan Gray www.beforeus.com You authorized this mailing
when you requested your free report on our
web-site or a friend enrolled you. See below
for removal directions.

This is set to be the most exciting year in your life.
You and I and our society are about to be swept up into
something BIG! Very big.
ISLAM INVASION
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For example, five men were arrested attempting to cross the
Bulgarian-Macedonian border with specific Jihadists prayers,
and decapitation videos on their phones.
They had been posing as refugees.
PLANNED TAKEOVER

You've heard about the flood of "refugees" from a Middle
East war zone? Many are now waking up to the truth. This is
mostly an organized invasion - the first step of a planned
global jihad.

Have you heard the term "hijrah"? It means a planned takeover
by immigration. The current massive hijrah was announced last
January.

How will it work? Infiltrate into position, then rise up.
These people are not seeking asylum in other Muslim countries
such as Saudi Arabia, Jordan, or any other Islamic nation.
They are all trying to get into Western nations in Europe, or
the USA, and maybe even your country.
Another intriguing fact is they are largely young males
between the age of 17 to 25.
An immigration? Don't believe it. It's an invasion. They are
getting into position for the coming global jihad.
If you didn't know, it has now been discovered that coming
through with the waves of refugees are numerous trained
terrorists.
37
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A supporter of ISIS uploaded a document in Arabic that urged
Muslims to get to Libya for its proximity to southern Europe
to facilitate infiltration of European cities ("It has a long
coast and looks upon the southern Crusader states, which can
be reached with ease by even a rudimentary boat”).
In February, 2015, transcripts of telephone intercepts
published in Italy said ISIS was threatening to send 500,000
migrants as a "psychological weapon" against Europe.
The Italian Minister for the Interior, Angelino Alfano, said
at the time, "We are at risk of an exodus without precedent."
That same month, the Turkish intelligence warned police that
up to 3,000 trained jihadists were seeking to cross through
Turkey into Europe.
A Polish eye-witness, Kamil Bulonis, who was present on the
Italian-Austrian border on September 5, 2015, as swarms of
"refugees" poured across the border to invade Austria and
Germany, reports that they surrounded a car of an elderly
Italian woman, pulled her by her hair out of the car and
wanted to drive away in the car.
"They tried to overturn the bus in I which travelled myself
with a group of others. They were throwing faeces at us,
banging on the doors to force the driver to open them, spat at
the wind-screen.
"Cars arrived with humanitarian aid – mainly food and water and
they were just overturning those cars."

39

THE WORLD IS ABOUT TO CHANGE FOREVER
Germans lost their jobs at the four-star Hotel Maritim so that
it could house Muslim migrants. The workers and shop owners in
this hotel, some of whom had worked there for more than 25
years,
were told they would no longer have jobs, because the hotel
would be converted into migrant housing
Muslim migrants are being moved into churches to live, which
necessitates the removal of the pulpit and the seats.
A female physician in Munich, Germany, reports: "The local
press
is forbidden to write about it. What would have happened to a
German if he had stabbed a doctor and nurses with a knife? Or if
he had flung his own syphilis-infected urine into a nurse’s face
40
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and so threatened her with infection? At a minimum he’d go
straight to jail and later to court. With these people – so far,
nothing has happened."

WORLD-CHANGING EVENTS
POISED READY TO BREAK

German politician Brigitte Meier summed up the situation: "We
cannot guarantee the public safety anymore."

, if you didn't know, events have just started to happen
that are set to change the world overnight.

And in Sweden, a leading politician reportedly says the country
is facing a refugee catastrophe, which will lead to the 'country
collapsing.'

Big upheavals are coming to your life and that of your family
members.

The publicised one million migrant figure is wrong . The latest
invasion reflects a truer number of five million, not one
million – five million invaders.

Do you know, I'm still in shock after 5 months of checking and
re-checking two ancient prophecies that independently foretell
what has now started to happen. And after that, what's going to
come.

INFILTRATORS IN POSITION... WAITING

These prophecies have already been coming true, step by step,
with chronological accuracy. And they foretell what is to come.

Regarding the mass migration which has begun into the USA,
Walid Shoebat, a former radical Islamist, says that the radical
Islamists already here in the US have been making bombs in the
basements of their houses in preparation for the jihad.- Walid
Shoebat.com

IN OUR DAY - and what is coming.
(Yes, archaeology zooms in on two ancient documents - and am I
grateful that we discovered these just in time! You'll be glad
too.)

An army of suicide bombers would never mount a frontal assault
like a conventional army landing on a beachhead.
The fuse is burning and the clock is ticking!
No, they would have to infiltrate peacefully into the nations
they want to destroy so they would already be in key positions
when the Global Jihad is declared as soon as the Caliphate is
formed.
They will be ready to take their orders from a sitting Caliph
so they can all simultaneously make their suicide attacks.
41

TO HELP YOU KNOW
These prophecies are so urgent that I have placed all else on hold,
so you can have these as quickly and easily as possible, and...
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SEE EVENTS BEFORE THEY HAPPEN.
These most important DVDs we have ever released are in 4 parts:

1. THE INVASION OF AMERICA,
EUROPE, AND AUSTRALIA
* Terrorists swarming into position among millions of
refugees... ready.
* The rescue plan you need to know
* Amazing prophecies come true
* How a family feud 4,000 years old is triggering events
in Europe, America and West right now!
* Also enjoy the most beautiful true love story you have
ever heard
* Why do the fearless armed Arabs of Iraq refuse to sleep
overnight in the ruins of ancient Babylon?
* Why did a famous general suddenly divert his army from
attacking his helpless enemy?
* Why did a traffic officer pay the speeding ticket for the
driver he had just fined?
* The amazing Daniel 11 prophecy - foretold in plain language
and fulfilling right now.
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2. WHY THE VATICAN CREATED ISLAM
* Who is controlling the power moves?
* Were you aware that the world's biggest, richest and most
powerful organization today was founded by a con man who
practised magic?
* Also, discover some of history's oddest and most amazing
events
* What induced two cannibal tribes fighting to the death to
suddenly interrupt the battle and make peace?
* How did a loaf of bread baking in the oven stop a family
from being brutally murdered?
* were you aware that a simple covering of water vapor
destroyed an army of 23,000?
* Would you like to know the startling reason why the Vatican
created Islam?
3. THE COMING MUSLIM EMPIRE AND ISRAEL
*Will the emerging Caliphate seize Jerusalem?
* Prophecies 2,500 years old that are coming to pass AT THIS
MOMENT
* The coming invasion of America
* What big shock is in store for Protestant prophecy preachers?
* Learn of the secret pact between the Zionists and Hitler
* Is the Vatican planning to take Jerusalem?
* The amazing "Three Woes" prophecy
* How assassins saved those they were meant to kill and killed
those they were supposed to spare
4. WORLD WAR 3 AND HOW TO SURVIVE
* What the elite has planned for you - political... financial...
religious...
* And how to prepare for your family's survival
* How can disasters be turned around for your benefit?
* Four reasons why Rome wants to pit Islam against America
44
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* The surprising dual role Islam plays in history: destruction of
evil and rescue of fugitives
* Amazing prophecy: how global Islam will end
* The Vatican's predicted rise and coming dramatic end

you with any questions on ancient mysteries. Just
email me at info@archaeologyanswers.com

This four-part DVD report not only exposes the shocking truth
of
who is behind today's global moves (most people won't get this
right!) - but also what practical steps you can take to rescue
yourself and your family from the imminent dangers that are soon
to be unleashed upon the world. You can be SAFE if you plan this
carefully.
AND YOU ALSO GET THIS FREE BONUS DVD: THE EAST
AWAKE!
* Who will win the coming war?
* The impending mega earthquake. Cities topple, islands sink,
the grid dies.
* And what is the Second Coming? What will happen?
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1:21:51

Ogdoad & Ennead ~ Osiris god of Dead Sun Moon & Cern
ANTHONY PATCH



Gestreamd: 1 jaar geleden



4.979 weergaven
What does Osiris have to do with the new mural at AU and dna? We will be discussing
Egypt The Ogdoad & Ennead re the Sun ...

Here is where, as a valued subscriber, you can claim this
blockbuster package at the reduced introductory price...
24:41

Just go to http://www.beforeus.com/islam.html
to claim your special copy right now.
Best wishes
Jonathan Gray

WARNING - CERN - An Unknown Portal Has Been Opened - 2017
When You Think You've Seen It All



1 week geleden



7.348 weergaven
It is known that CERN is now wrapping up operations and will be analyzing data from

DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

their numerous firings throughout 2016.

Please email me your questions. I am here to help
45
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CERN'S NEW HELL RIDE TRAIN OPEN! NOW TAKING SOULS! (A
MUST SEE TO BELIEVE!)
The WTF Files 2™



2 weken geleden



34.114 weergaven
(NEW 2017) This finally CONFIRMS all the CERN conspiracies!. The Gates of Hell

1:45:09

Joseph P. Farrell ~ The Black Sun & The Giza Death Star

are in this alpine nation we know as ...

TheRapeOfJustice



1 jaar geleden



37.438 weergaven
Joseph P. Farrell with Henrik Palmgren in Red Ice Radio, April 15, 2007.

1:01:05

CERN, SPACE & TIME 2017 {Welcome To Reality} Full Documentary,
Illuminati Exposed!
endtimes777
1:01:05

CERN, GOD and TIME 2017 {{Welcome To Reality}} Full Documentary



4 maanden geleden



16.081 weergaven

Illuminati exposed

support video's on patreon: https://www.patreon.com/endtimes777 Get

SoulJa Of GOD

THANKS FOR CHECKING OUT MY CHANNEL, THIS STARTED OUT AS A



4 maanden geleden



184.684 weergaven

SHOWCASE FOR MY WORK, AND AFTER NOT TOO ...

LIKE Us On FACEBOOK To Be Updated On New Videos And Shocking Daily
Headlines *Visit ...
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45:59




NU LIVE
KANAAL

AbonnerenGeabonneerdAfmelden
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Face Like The Sun - Gonz- Satanic New World Order Conspiracy

Roundtable discussion with Jay Campbell, Troy Gothard & Tony Monition . We discuss

Best Conspiracy Documentaries

multiple topics and offer several viewpoints ...

11:117 ILLUMINATI IDOLS BORN IN 1984: Millennial Generation Mind Control
Puppets

3.

14:43Would an A.I. JESUS END THE WORLD? Zoltan Istvan Says YES! RESPONSE to 'The Jesus Singularity'



Volledige afspeellijst weergeven (389 video's)
31:33

CERN: Opening the Abyss
FBCFilms



2 jaar geleden



795.063 weergaven
LARGE HADRON COLLIDER EXPOSED:{{{◅ Ephesians 5:11 ▻}}} Have nothing to

42:40

do with the useless works that darkness ...

CERN The Orange House of DEATH Part 666
Truthiracy3



1 jaar geleden



10.038 weergaven
CERN The Orange House of DEATH Part 666 European Organization for Nuclear
Research! CERNunos & Shiva! Dance Macabre ...
29:27

EARTH WOBBLES To and Fro CERN Demons and SOUL PROPHETS
SPOKE of STAR SIGN
Shema-ministries Jerusalem

1:52:11



2 weken geleden



538 weergaven

Gigantic Planet Found Tilting Sun, CERN & Los Alamos Labs Creating Insane

EARTH WOBBLES To and Fro Like a Drunkard, PROPHETS SPOKE of STAR SIGN

Electromagnetic's

CERN DEMONS CHAOS**ALL ...

Leak Project



7 maanden geleden



28.157 weergaven
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2.849 weergaven
My latest video: "Cherry Pie and Donuts: Katy Perry, Backpack Kid and Drake
Welcome to Ariana's Manchester Bombing" ...

55:12

CRIS PUTNAM [Full Lecture 2014] - Paranormal, Powers, Principalities, and
the Bible #Supernatural
FaceLikeTheSun

2:22:41



2 maanden geleden

DARK JOURNALIST: AKHENATEN PROPHECY - MYSTERY SCHOOLS



37.759 weergaven

& GIZA DEATH STAR - DR. JOSEPH FARRELL

This is an unreleased lecture from November 2014 of the late brother in Christ, Cris D.

DarkJournalist

Putnam. I decided to publish this lecture as ...



1 jaar geleden

1st Trumpet - FOX NEWS: WARNING! Electric Grid, Solar Flare CME,



119.890 weergaven

CERN, UN takeover

Support this Channel: http://www.DarkJournalist.com/contribute.php

Keith Groom

**GROUNDBREAKING INTERVIEW** Dark Journalist ...



6 maanden geleden



3.681 weergaven
Fox News: Judge Jeanine Pirro warns about the power grid and solar threats. Try to
ignore the other highly unlikely threats which ...

1:52:04

Gigantic Planet Found Tilting Sun, CERN & Los Alamos Labs Creating Insane
Electromagnetic's
John Spera
12:19

Ask Morgan Freeman: Is the Rio Olympic Flame Cauldron Replicating the





2 maanden geleden



19 weergaven

Sun, CERN or Nibiru?

Roundtable discussion with Jay Campbell, Troy Gothard & Tony Monition . We discuss

Global Agenda

multiple topics and offer several viewpoints ...

9 maanden geleden
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http://hitbrainboost.asia/43b31099/e0daa9ec54c8/e2d4a3487fb1/humani
ty?key=aER5clJOVnFSWGVFYjY4bW5DMkEyYmFmeW9tZFE3UV
Z1eG5BWVVIUUFNa0lhTkJpVWVid3NsNlZmY3h4dlZEb0g1YjFQS
0VTakVTdWNleXVFd2lyNm5qZHlMMlFqYlhFcDhVQjEyRndUeHZ
uanR5UE1aSkUxUENPYnZFK2JOYTdaVi81cVpXSy9HSzlpZXBkM
FpCM0tnPT0=
12:09

Demons exiting Sun portal- opened by CERN?

http://search.dogwooddesigngroupdc.com

Alwaysamazed



1 jaar geleden



18.581 weergaven
Did CERN open a demonic portal in the Sun Pulling Demons from the Sun? Or- did
NASA release satellite video created by a ...

7:23

CERN: Why is the Director of CERN at BILDEBERG 2017
RichieFromBoston



3 dagen geleden



41.222 weergaven
Because of after all this time waiting they are finally going to try they are finally going
to tear the veil.



NIEUW

The Alex Jones Channel


32.036 video's
Alex Jones and his team of Infowars reporters are breaking down the electronic
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 This Is Some Crazy Sh... Folks !! THAT IS IMPOSSIBLE58.675

weergaven
o Nieuw

5:57
 Gerald Celente Events We Will See Soon. Collapse June to August

Hits Alex Bennett3.011 weergaven
o Nieuw

16:57
Volgende afspelen
Nu afspelen
 The Entire Globalist System is Falling Apart -- Harley Schlanger
SGTreport.comAanbevolen voor jou
o Nieuw
o
o

 Green Light To UN To Invade America 2017 Martial Law WW3

Fema Dollar
weergaven

Collapse

Coming

The

Economist194.939

39:28
 30 Things You Should Do To Prepare For The Imminent
o
o

12:03
Volgende afspelen
Nu afspelen
55

Economic Collapse & Stock
Economist411.007 weergaven
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Market

CRASH!

The
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25:27
 200% Proof They Will Start WW3 Dollar Collapse & Martial Law

2017 Video The Economist282.000 weergaven

13:58
 SOFIA SPOTTED OVER WEST COAST and Hubble telescope

Isnt Real Proof RichieFromBoston44.969 weergaven
o Nieuw

31:19
 WARNING Peter Schiff U S Dollar on its Way To Collapse in

JUNE 21, 2017 Economic Notice3.013 weergaven
o Nieuw

Reïncarnatie
De letterlijke betekenis van reïncarnatie is: “opnieuw in het vlees
komen”.
Het is het geloof dat de ziel na je dood opnieuw in een ander levend
wezen geboren wordt. Sommigen geloven dat dit zowel mensen als
dieren betreft.
De reden om opnieuw geboren te worden en op aarde te zijn zou
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zijn om lessen te leren, om ervaringen op te doen die je geestelijke

Maar vroeg of laat

ontwikkeling bevorderen.

Weer wordt herboren

No.1054

In een ander wezen
Het is de bedoeling dat we leren van onze vergissingen om zo tot
inzicht te komen en niet meer terug te hoeven keren naar deze
aarde. Zolang we onze lessen nog niet goed hebben geleerd zullen
we re-incarneren. Dit heet de Wet van Karma: wat je doet zal naar je
terugkeren.

Uit: Een soort van achterovervallen,
Theo Nijland, cd Verstand van weemoed, Basta, 2005

Doe je goed, dan ontvang je goed, doe je slecht, dan ontvang je
slecht.
Het is de wet van oorzaak en gevolg.
Toch zullen we nooit zeker weten of reïncarnatie werkelijk bestaat.
Er zijn veel onbeantwoorde vragen. Is een déjà-vu een herinnering
uit een vorig leven?
Sommige mensen kunnen op een geloofwaardige manier hun vorige
levens beschrijven.
Er zijn verhalen bekend van mensen die nooit eerder op een plek
waren geweest en hem tot in detail konden beschrijven.

Er zijn kinderen die vertellen over de tijd “toen ze nog groot” waren.
Ze weten nog wie hun echtgenoot was en hoeveel kinderen ze
hadden. Vaak zijn deze gegevens gecontroleerd op plaatsnamen of
familienamen en bleken de verhalen van deze kinderen te kloppen.
Ook uit culturen waar reïncarnatie geen deel uit maakt van de religie
of levensbeschouwing.
Volgens sommige zouden fobieën traumatische ervaringen uit een
vorig leven kunnen zijn.

Je zei dat er misschien ook wel
Geen tunnel was
Maar dat de ziel haar stoffelijk omhulsel
Een soort van zou verlaten
En dan in een, hoe zeg je dat
Luchtledig
Omdat je dat had gelezen
Dat de ziel niet echt verloren gaat
59

60

Het einde van de huidige samenleving

No.1054

Het einde van de huidige samenleving

No.1054

Angst voor water zou erop duiden dat je in je vorige leven

deelt de gedachten dat een godsdienst een bijdrage kan leveren

verdronken bent. Angst voor vuur en een ongegronde angst voor

aan een betere wereld.

bepaalde dieren zou ook iets met de doodsoorzaak uit een vorig
leven te maken hebben.

Er zijn dus mensen die geloven dat ze na hun dood in de hemel of

Specifieke geboortevlekken zouden de plek aangeven waar je in je

de hel belanden, en weer een andere groep is er stellig van

vorige leven levensgevaarlijk of dodelijk verwond bent geraakt. En

overtuigd dat de dood een “slaaptoestand” is waaruit zij op de “Dag

als je in een vorig leven in gevangenschap bent doodgegaan dan

des Oordeels” zullen worden gewekt. En er zijn mensen die geloven

kun je nu nog last hebben wanneer je je in een kleine ruimte

dat dood dood is en dat er niets zal gebeuren nadat ze hun laatste

bevindt.

adem hebben uitgeblazen; lichaam en ziel zijn volgens hen een.
Wat je ook gelooft, wat je ook denkt dat er met je na je dood zal

Niet alleen aanhangers van religies zoals het hindoeïsme of het

gebeuren, niemand weet het zeker.

boeddhisme geloven in reïncarnatie. Veel christenen en mensen
met een spirituele levensvisie geloven ook in de terugkomst van de
ziel op de aarde.
“Je hoeft niet speciaal religieus te zijn om te weten of te voelen dat
we niet op aarde zijn om ons leven te vullen met te produceren en te
consumeren.”
Uit: De kunst van het sterven van M. de Hennezel en Jean-Yves
Leloup, Becht, Haarlem, 1998
Reader’s Digest liet onder 8657 Europeanen een vraag uitgaan of
ze in God geloven en of ze denken dat er leven is na de dood. Niet
alleen nationaliteit maar ook leeftijd en geslacht blijken een rol te
spelen. Voor alle landen geldt dat er meer vrouwen dan mannen
geloven in een leven na de dood. Het aantal gelovigen in God is het

Oorlog: WO III is al
begonnen…
3 oktober 2016 Door GuidoJ.
2016 © Arend Zeevat/deze versie WantToKnow.nl/be
x

hoogst in de leeftijd van 55-64 jaar. Ruim 53% van de Europeanen
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Arend Zeevat
De tijd waar wij nu in leven is op alle mogelijke manieren als
een eindtijd te zien. Vele historisch bepaalde en kunstmatig
geschapen problemen lijken zich naar een climax te bewegen.
Op het geopolitieke vlak zijn er op verschillende plaatsen in
de wereld politiek-militaire brandhaarden gecreëerd, die
wachten op een passende trigger om gezamenlijk tot volledige
ontbranding te komen en de gehele wereld in brand te zetten.
Wanneer men enigszins de berichtgeving volgt, in met name
de nieuwe media, dan krijgt men een helder beeld van wat er
zich op de achtergrond van de wereldpolitiek afspeelt. De
uiterlijke gebeurtenissen lijken een onsamenhangend,
verwarrend en veelal ook overweldigend geheel te zijn.
Zij die de vaste patronen die gevolgd worden door de
machthebbers hebben leren doorzien, weten waar men naar toe
werkt. Het scheppen van verwarring, chaos en ontmenselijking
blijkt een vast bestanddeel te zijn van het spel dat gespeeld wordt.
Dit alles met als doel om te voorkomen dat mensen een geestelijk
evenwicht en innerlijke vrede vinden. Mensen die verward zijn,
zijn meestal angstig en onzeker en daarom juist in sterke mate te
beïnvloeden en te manipuleren.
Het gaat hier dus om een oorlog tegen de menselijke geest en
ziel!
Dit gegeven mag duidelijk maken dat de satanische krachten, die
ónze wereld tot hun speeltuin hebben gemaakt, het als doel
63

Het einde van de huidige samenleving

No.1054

hebben gesteld om de geestelijk scheppende krachten die in ieder
van ons aanwezig zijn te willen roven en voor hun eigen agenda
aan willen wenden. They Want Your Soul! Ooit heb ik een
artikelenreeks over dit onderwerp geschreven voor Argusoog,
maar deze is met het ter ziele gaan van die eens belangrijke
Nederlandse nieuwe mediasite van het internet verdwenen. Met
het ter ziele gaan van mijn externe harde schijf, ben ik het zelf
ook kwijtgeraakt. De essentie van die artikelenreeks heb ik echter
ook in andere artikelen verwerkt.
Daar bovenstaande met name door een Khazaars Joodse agenda
wordt geïnspireerd, geef ik hieronder een filmpje weer van
Brother Nathanael. Daarin vertelt hij waarom hij afstand heeft
genomen van zijn oorspronkelijk Joodse wortels.
Alle volgende factoren zijn er op gericht om de mensheid van
haar juiste evolutionaire pad af te brengen en richting een afgrond
te sturen waarin geen (geestelijk) leven meer mogelijk is:












een misleidend en tot slaaf makend onderwijs
de gehele milieuproblematiek en alle daaruit
voortvloeiende ecologische rampen
het genetische geklooi met mens, dier en plant
de toenemende feminisering van de westerse
mannelijkheid (HIER) en vermannelijking van de
vrouwelijkheid
het robotiseren van de mens door middel van
nanotechonlogie
chemtrails en klimaatbeheersing
de vergiftigende zogenaamde zorg voor de gezondheid
de vergiftigende landbouw en voedselproductie
de toenemende vergiftiging van ons drinkwater en de lucht
die we ademen
kunstmatig geschapen oorlogen, conflicten en terrorisme
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mediamanipulatie om bovenstaande in stand te kunnen
houden
en alle andere niet benoemde mensheid bedreigende
factoren

Wereldse oriëntatie
De geopolitieke wereld en de daaruit voortkomende
maatschappelijke ordening, is voor in een lichaam geïncarneerde
ziel in toenemende mate het oriëntatiepunt geworden om zichzelf
in deze totaal veruiterlijkte maatschappij een plek toe te kennen.
Tot het begin van de 19e eeuw waren het de geïnstitutionaliseerde
religies, die voor de mens deze oriëntatie bepaalden. Met name
sinds de opkomst van de rationeel/analytische wetenschap in die
19e eeuw, die in haar gangbare vorm volledig materialistisch is
gefundeerd, is het geloof van de geïnstitutionaliseerde
dogmatische religies vervangen door het geloof van de
wetenschap.
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wetenschap van het oorlogvoeren en installeren van een perfecte
dictatuur. Echter ook de gefalsificeerde geschiedenis van de
mensheid en de plaats van de mens in de verhouding tot de ons
omringende kosmos, zijn door deze verziekte materialistische
wetenschap bepaald en vormgegeven.
Nationalisme
De mens kan niet alleen op zichzelf bestaan. Hij heeft een gevoel
van verbinding met een groter dragend geheel nodig om optimaal
te kunnen functioneren en een gevoel van zingeving en
betekenisgeving te hebben. Deze behoefte is door de krachten die
deze wereld hebben gekaapt, afgeleid en gedegradeerd naar onder
andere een vereenzelviging met de natie waarin men geboren is.
Dit werd gekoppeld aan valse sentimenten rond een volkslied en
een stuk stof met verschillende kleuren en symbolen. De
verbinding met een groter dragend geheel, dat uiteindelijk de
mensheid als geheel zal blijken te zijn, is volledig gecorrumpeerd
en tot een veruiterlijkt op ontmenselijkende sentimenten
gebaseerde illusie geworden. Voor Volk en Vaderland hebben
velen de dood gevonden! Heil Hitler, God save the Queen, In
America we trust.
Wilhelmus van Nassauwe ben ik, van Duitschen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd,

Deze heeft
alle maatschappelijke gebieden doordrongen. Zowel ook de
politiek als de economie, die in de huidige fascistoïde dictatuur
ten nauwste met elkaar verweven zijn. Zij komen samen in de
65

den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
Dit eerste couplet van ‘ons Vaderlandse Volkslied’, zegt
natuurlijk al heel veel over het nationale volkskarakter van de
‘soevereine’ Staat der Nederlanden, die al lang niet meer bestaat
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en eigenlijk ook nooit heeft bestaan. De Spaanse overheersing
werd afgewisseld door de Franse overheersing en deze werd weer
afgewisseld door de Angelsaksische overheersing onder leiding
van het Khazaars ‘joodse’ bankierskartel der Rothschilds, met een
kort intermezzo van vijf jaar (1940-1945) van de door datzelfde
bankierskartel gefinancierde nazi’s.

Prins Bernhard, schavuit van Oranje, de eerste publieke voorzitter
van het WNF. Hij haalt als eerste sponsor SHELL binnen..
Dit zogenaamde volkslied laat natuurlijk al zien hoe de
Nederlandse volksmentaliteit is gevormd door een zich voegen
naar de wensen van de overheersers. Het lijkt er op dat met het
aanleren van het volkslied, iedereen op een subtiele manier tevens
een Stockholm-syndroom krijgt aangeleerd. Met voormalig
‘Prins’ Bernhard als één van de grondleggers van de Europese
naties ondermijnende Bilderbergconferneties en de daaruit
ontstane op nazistische wortels gefundeeerde Europese Unie, mag
dat specifieke Duitse bloed wel heel kritisch bekeken worden.
Zeker wanneer men daar de Stadhoudersbrief (HIER) van hem
aan Hitler bij in beschouwing neemt. Tevens is het bizar om te
vernemen dat zonder de hulp van de Nederlandse politie (HIER)
in WOII, nooit zo’n groot aantal Joden op transport zou zijn
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Het einde van de huidige samenleving

No.1054

gesteld. Dus het zogenaamde nationalisme is een wassen neus,
zeker in Nederland! In feite geldt dit voor iedere in de 20ste eeuw
ontstane natiestaat! Nederland als soevereine staat bestaat niet en
heeft nooit bestaan..Net zoals ieder andere nationale staat, door
kunstmatig getrokken grenzen tussen volkeren, niet bestaat en
nooit heeft bestaan.
Het is allemaal deel van het illusionaire sociale
beïnvloedingsprogramma om de mensheid in een toenemend
aantal subgroepen op te delen en op basis van nationaliteit,
etniciteit, ras, geloof, sekse en ideologische overtuiging. Daarmee
te verdelen en tegen elkaar uit te spelen. Het is de basis van het
sinds de 19e eeuw ontstane geopolitieke Grote Spel op het
wereldschaakbord. We zouden het de balkanisering van de
mensheid kunnen noemen. Dit Grote Spel moet natuurlijk
uiteindelijk voor de elite en de haar inspirerende satanische
krachten een grandioos eind en een grote finale hebben.
Niet geleerde morele lessen leiden tot de meest wrede finale
Die finale houdt in dat men het maximum aantal zielen en de in
hen aanwezige geestelijke scheppingskrachten wil gaan oogsten,
om daarmee hun verdere veroveringstocht van het universum
vorm te kunnen geven. De eerste twee wereldoorlogen waren een
oefening in het zoveel mogelijk zielen en op een zo wreed
mogelijke manier naar het hiernamaals te transporteren. De
westerse en ook Sovjet-Russische propaganda heeft de schuld
daarvoor voornamelijk bij de Duitsers neergelegd.
Wanneer je echter kijkt naar de hieronder weergegeven film
Hellstorm, zal blijken hoe smerig die westerse- en
Sovjetpropaganda is en welke ongelooflijke oorlogsmisdaden de
zogenaamde westerse en sovjetcommunistische ‘bevrijders van
het nazistische juk’ hebben gepleegd ten aanzien van het Duitse
volk. Je zult in deze film op een onthutsende manier zien, hoe
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zowel de westers geallieerden als de communisten hebben
bijgedragen aan een exponentiële vermeerdering van het kwaad in
deze wereld.
Persoonlijke ervaringen
Zodra ik met anderen over WOII spreek, word ik telkens
overvallen door diepe en vooral heftige emoties. Deze hebben
klaarblijkelijk met eigen ervaringen uit die tijd te maken.
Aangezien ik in reïncarnatie geloof, acht ik het dus heel wel
mogelijk dat ik in die tijd heb geleefd en daarna opnieuw ben
geboren. Dit gegeven werd ondersteund door heel specifieke en
concrete ervaringen. In mijn artikel over de inhoudsloze 4 en 5
meiherdenkingen (HIER) heb ik aangegeven hoe ik na mijn
terugkeer uit India op een diep emotioneel niveau geraakt werd
door de inhoudsloze jaarlijks herhaalde 4 en 5 meirituelen. Te
meer daar ik zag dat de werkelijk morele lessen van de toen
plaatsvindende enorme slachtpartijen en vergroting van het
menselijk lijden niet zijn geleerd.

Het slachten en offeren is na WOII op steeds
intensere manier doorgegaan. Ik worstelde in mijzelf met mijn
emotionele reacties en trachtte ze te plaatsen. Op een gegeven
moment kreeg ik een aantal jaren geleden zomaar ineens een
beeld in mijn geest van een concentratiekamp. In dat beeld zag ik
een groep mensen, vrouwen en kinderen, tussen een
prikkeldraadhek en barakken lopen en zij sloegen een hoek in dat
hek om. Dit beeld raakte mij diep en ik had het gevoel dit zelf
ervaren te hebben.
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Een aantal jaren daarna zag ik in een filmpje op youtube over
WOII exact hetzelfde beeld voor mijn ogen verschijnen. Ik
herkende het meteen en was daardoor totaal van slag. Daarvoor
was ik al eens in het concentratiekamp Dachau bij München
geweest. Het beeldmateriaal dat ik daar zag raakte mij ook heel
diep. Ik ga er dus vanuit dat ik uit eigen ervaring de
verschrikkingen van WOII beleefd heb. De opvoeding en
scholing in mijn huidige leven hebben mij echter geïndoctrineerd
met het propagandabeeld dat de Duitsers de duivelse afgezanten
waren. Net zoals ze dat daarna hebben gedaan met de Afghanen,
Irakezen, Libiërs en de moslims in het algemeen.

Zijn we op weg naar een Europa waar een centraal Intelligence
Agency de leiding zal krijgen en zal gaan aanwijzen wie dagelijks
tot ‘Grote Boze Wolf’ wordt gedegradeerd..? Waar doet ons dat
aan denken..?
Ik heb echter altijd al het gevoel gehad dat dit beeld niet klopte.
Het vergt dus het nodige voortschrijdende inzicht om uiteindelijk
de waarheid te vinden, zoals die in de film Hellstorm is
weergegeven. Voor mensen die nog geloven in de
mediapropaganda moet dit een te hoge horde zijn om te nemen en
een levensontwrichtende schok zijn, daar het eigen vertrouwde
wereldbeeld volkomen onderuit geschoffeld wordt en al het
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vertrouwde en zekere wordt weggevaagd. Zelf ben ik al sinds
begin jaren ´80 vertrouwd met dit soort informatie en heb er
steeds meer in kunnen groeien.
Het door beide wereldoorlogen ontstane kwaad heeft zich na
afloop van WOII alleen nog maar verder kunnen vermeerderen,
door alle sociaal-maatschappelijke structuren in deze wereld tot in
hun essentie als voertuig voor dat kwaad te maken. Deze zijn er
op gericht om de mens steeds meer van zijn geestelijke oorsprong
te vervreemden en hem uiteindelijk daar volledig van af te
scheiden. De grote finale zal dan ook een derde wereldoorlog
inhouden, waarin men de depopulatie van de aarde tot een
maximum zal willen opvoeren.
De wapens en destructieve technologie om dat mogelijk te maken
zijn nu ruimschoots voorhanden. Het feit dat het grootste deel der
mensheid nog steeds niet wil zien hoe zij in hun hart en ziel tot
een voertuig voor het ontstaan van die Derde Wereldoorlog
worden gemaakt, zal voor hen uiteindelijk de manifestatie ervan
tot een bijzonder pijnlijk confronterende spiegel moeten dienen.

Surrogaat spiritualiteit
Sinds het begin van de 20ste eeuw heeft zich een nieuw soort
geestelijke stroming ontwikkeld, die vanaf de jaren ’80 van die
eeuw tot een door velen aangehangen nieuwe religie is geworden.
De geopolitieke explosie van de wereld die wij kennen, getriggerd
door een ineenstorting van de wereldeconomie zal leiden tot het
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verwezenlijken van de satanisch natte droom. Deze natte droom
van de machthebbende wereldelite, is de door hen al decennia en
in de laatste jaren steeds openlijker aangekondigde Nieuwe
Wereld Orde.
Deze is in feite helemaal niet nieuw, maar de ultieme vervulling
van de droom van vele wereldimperia, zoals de Romeinse en de
voortzetting daarvan in de Pax Britannica, de daaruit ontstane Pax
Americana en de nu zich ontwikkelende Pax Judeïca. De laatste
zal niet alleen het economisch leven en de geopolitieke controle
over de wereld omvatten, maar tevens het geestelijk leven van de
mens onderhevig maken aan dictatoriale krachten die niet van
deze wereld zijn. Het zijn geen menselijke krachten, daar
menselijkheid nog altijd een bepaalde mate van gewetensvolheid
in zich draagt.
Het is het ge-weten dat de mens tot mens maakt en voortvloeit uit
een hartsverbinding met de bron van het eigen zijn. De genocides
op vele volkeren in het kader van het kolonialisme, zoals de
inheemse volkeren in Noord- en Zuid-Amerika en op andere
continenten, was al een eerste stap in de depopulatie-agenda van
de machthebbers op deze planeet. Het ultieme kwaad dat met
WOI, de bolsjewistische revolutie en WOII in de wereld is
gebracht kent geen grenzen. Daarom is het voor ons nu van
belang om er die grens wel aan te geven!
Hel op aarde
De satanische krachten die met name in de 20ste eeuw in steeds
sterkere mate in de wereld zijn losgelaten, opgeroepen door
grootschalige satanische bloedrituelen, hebben alleen
vernietiging, chaos en controle als doel. Het impliceert de weg
naar de hel. Het is de hel die op aarde is neergedaald en wij
hebben er zelf onbewust aan bijgedragen.
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“We are each our own devil, and we make this world our hell.”

***

‘We zijn allen onze eigen duivel, en maken deze wereld tot een
hel’

“What is hell? Hell is oneself.
Hell is alone, the other figures in it
merely projections. There is nothing to escape from
And nothing to escape to. One is always alone.”

Oscar Wilde
***
“Maybe this world is another planet’s hell.”

‘Wat is de hel? De hel zijn wijzelf.
De hel staat los, de andere figuren erin, zijn slechts projecties.
Er is niets om uit te ontsnappen, noch naar toe te vluchten.
Je bent altijd alleen.’

‘Misschien is deze wereld de hel van een andere planeet’
T.S. Eliot
Aldous Huxley
***
“The hottest places in hell are reserved for those who, in times
of great moral crisis, maintain their neutrality.”
‘De heetste plekken in de hel, zijn gereserveerd voor hen,
die in tijden van grote morele crisis, hun neutraliteit
behouden’.
Dante Alighieri
***
“The path to paradise begins in hell.”
‘Het pad naar het paradijs, begint in de hel’
Dante Alighieri
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Illusionaire hemelbeloften
Terwijl het vuur van de aardse hel steeds heter wordt, is er een
toenemende invloed van spirituele stromingen die hun
misleidende verkoeling bieden aan hen die op zoek zijn naar een
vlucht uit deze harde aardse realiteit. Kortom, zij bieden een
misleiding die uiteindelijk alleen maar nog meer verwarring en
chaos schept. De hel dus nog heter maakt. Met name doordat zij
mensen niet in hun eigen individuele kracht helpen plaatsen, zoals
de gangbare religies dat ook niet hebben gedaan. Zij zijn er op
gericht om weer nieuwe schaapskuddes te scheppen, die nieuwe
(gechannelde) leiders volgen.
Eén van die uit de Theosofische beweging voortkomende
gechannelde leiders is de Maitreya (HIER). Een door Benjamin
Creme sinds begin jaren ’80 gepropageerde geestelijke entititeit,
die zich in een lichamelijke vorm zou hebben gehuld om de
mensheid een nieuwe lering voor de toekomst te brengen. Hij zou
de belichaming zijn van de in alle wereldgodsdiensten verwachtte
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heilbrenger. Voor de Christenen de wedergekomen Christus, voor
de Boeddhisten de Maitreya, voor de Hindoes de Krishna, voor de
moslims de Imam Mahdi en voor de Joden de Messias.
In feite is de naam Maitreya een door satanische krachten
gekaapte naam, die ontleend is aan het Boeddhisme. Die naam
heeft betrekking op de volgende leraar binnen dat Boeddhisme,
die nu zijn incarnatie voorbereidt waarin hij het Boeddhaschap zal
ontvangen. Dit zal echter pas halverwege het vierde millennium
zijn. De Maitreya-boodschap van de theosofen en de daaruit
voorkomende New Age-leringen van Benjamin Creme zijn
bedoeld om de gelovigen van alle wereldgodsdiensten te
misleiden en zich te verenigen achter de ultieme misleider, de
Antichrist.
Deze zal op het moment dat de geestelijke nood het hoogst is, de
misleidend nabije redding bieden. Willen wij ons laten misleiden?
Dat is de grote vraag! De huidige wereldgebeurtenissen lijken die
ultieme misleiding op een niet mis te verstane manier voor te
bereiden. Op alle fronten vindt er momenteel een escalatie plaats:








De escalatie in Syrië na de Amerikaanse zogenaamde niet
bedoelde aanval op het Syrische leger
De escalatie in het conflict tussen Noord- en Zuid-Korea
De escalatie in de Zuid-Chinese Zee tussen China,
Amerika en haar Aziatische vazallen
De escalatie in de Oekraïne tussen de Noord Atlantische
Vernietiging Organisatie en Rusland
De escalatie tussen de Khazaars Joods Zionistische staat
Israël en de Palestijnen
De escalatie van conflicten en oorlogen in Afrika
De escalatie tussen bevolkingen en regeringen in ZuidAmerika
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Wanneer men naar bovenstaande lijst kijkt, dan kan men niet
anders concluderen dat er overal oorlog is en dat de WOIII al lang
is begonnen. Zeker ook wanneer men ziet welke landen
momenteel bij de oorlog in Syrië betrokken zijn en waarvan velen
daarvoor al betrokken waren bij de oorlogen in Afghanistan, Irak,
Libië en straks misschien tegen Iran, Rusland en China:


Landen die de Syrische regering steunen:

Rusland Iran Hezbollah Venezuela Noord Korea (DPRK)
Algerije Irak Libanon Belarus China


Landen die de Syrische ‘oppositie’ steunen:

Verenigde Staten Israël Frankrijk Engeland Alle andere Europese
NAVO-landen Turkije Arabische Liga Qatar Jordanië Saudi
Arabië Australië
Bedrijven uit diverse landen betrokken bij wapenhandel en andere
militaire hardware. Is dit geen beeld van een al volop in gang
zijnde WOIII?
Kijk naar de NWO tiijdslijn HIER
Wat ga jij er aan doe om die derde wereldoorlog in jezelf te
stoppen?
Wat ga jij doen om het lijden in de wereld te helpen
verminderen?
Audiospeler
http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/Gedicht-WillemArend.mp3
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Ach gij Mens, God, Godin en Ster,
Gij zijt nabij maar ook zo ver,
Uw zuiver licht straalt overal,
Uw zielenkracht zo puur als ‘t heelal,
Gij was verloren en zonder thuis,
Geloof is heen er was geen kruis,
Bij ’t valse geroep van de dertiende maan,
Zijn uwe naasten verloren gegaan,
Moest een ieder dan zo nietig zijn,
Zoveel lijden en zoveel pijn,
Een nieuwe tijd zal ons het leren,
Waarin de soort het mag proberen,
De grote soort uit vroeger dagen,
Om al wat u bent te belagen,
Ach Gij Mens, t’ is Uw gevecht,
Maar zijt gerust het wordt beslecht,
Gij heeft zoveel licht gekregen,
Gij verlicht de duistere wegen,
Ook zult gij strijden met open vizier,
Met puurheid verslaat gij dit hongerig dier,

Hier staat alles in: het gaat enkel en alleen om geld en de bijbehorende
gecreëerde illusie waarvan aan het eind van het artikel, als we willen,
niets overblijft!
De hoofdoorzaak is nog steeds de Rothschilds
Doel van WOII staat hier ook mooi in vermeld.

De oorlog tegen alle mensen van de wereld: “Word
wakker en zorg dat iedereen om je heen wakker
wordt”
https://jdreport.com/de-oorlog-tegen-alle-mensen-van-de-wereldword-wakker-en-zorg-dat-iedereen-om-je-heen-wakker-wordt/

We zullen dicht bij ons zelf staan,
Het beest gebieden zijnsweeg’s te gaan,
Gij zult hem verjagen die helse termiet,
Rap zult gij herstellen van pijn en verdriet,
Echt mooie Mens, God en Godin,
Gij ziet straks het einde en ook het begin..!!

door J. Dreport · maart 19, 2017

Willem van Prooijen
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hetzelfde is als die van elke oorlog: het veranderen van de naoorlogse
maatschappij.
Als je weet welke veranderingen degenen die de oorlog opzetten voor
ogen hebben, dan kun je voorspellen hoe de oorlog zal verlopen. En
wat de afloop zal zijn…

Door Pieter Stuurman: Dit wordt geen leuk stukje. En dat is ook niet de
bedoeling. Ik bedoel: ik schrijf dit niet voor mijn eigen lol, noch voor de
lol van de lezer. Ik schrijf het omdat het moet.
Zoals de meeste lezers wel zullen weten, maak ik me al een tijd
bezorgd over de crisis. Om die reden heb ik me er steeds meer in
verdiept. En naarmate ik me er meer in verdiep, groeien mijn zorgen.
Uiteindelijk heeft dat geleid tot mijn beslissing om tot een oproep te
komen.
Een oproep aan iedereen die dit leest. Een oproep om de inhoud met
een open mind te lezen. Het te laten doordringen. En om het zoveel
mogelijk door te geven.
Drie jaar voor de economische crisis zei ik tegen mijn vrienden en
kennissen: Er komt een oorlog. Een financiële oorlog. Een oorlog die
niet op een fysiek slagveld zal worden uitgevochten, maar in de
loopgraven van de financiële wereld. Hoe die oorlog eruit zou gaan
zien, wist ik toen nog niet. Maar alle tekenen wezen in de richting van
een financieel slagveld.
En die crisis kwam er. Tenminste, zo wordt het genoemd. Maar het is
geen crisis. Het is een oorlog. Het is een oorlog omdat het doel
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Deze oorlog is een oorlog tegen ons. Tegen alle mensen van de wereld.
Tegen de mensheid. Het doel is: alle mensen te onderwerpen aan één
centrale wereldmacht. Alle mensen te degraderen tot slaven, beheerst,
gecontroleerd en bestuurd door enkele machthebbers. Letterlijk. Een
totalitaire wereldstaat waarbij alle bestaande percepties van het
begrip dictatuur zullen verbleken. Dat is het doel.
Het middel dat gekozen is om dat doel te bereiken, is geld.
De strategie die gekozen is, is het bancaire systeem dat bekend staat
onder de naam: fractioneel bankieren.
Ik moet eerst uitleggen wat dat betekent en hoe dit historisch in elkaar
zit. Er wordt namelijk nooit over gepraat. Zelfs mensen die economie
gestudeerd hebben weten meestal niet hoe het werkt. En dat is geen
wonder. Het wordt uit de opleiding gehouden, en uit het onderwijs in
het algemeen.
Het verhaal van fractioneel bankieren in het kort:
De eerste bankiers waren goudsmeden. Mensen die goud bezaten
gaven dat in bewaring bij goudsmeden, omdat deze een kluis hadden.
In eerste instantie betaalden mensen daarvoor een vergoeding. Ze
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kregen een waardepapier waarop stond hoeveel goud ze tegoed
hadden.

verwaarloosbaar klein was. Al het geld dat op deze manier in omloop
kwam bestond dus uit SCHULD.

Op een moment merkten sommige goudsmeden dat mensen maar
zelden hun goud kwamen halen, omdat ze elkaar gewoon met het
waardepapier betaalden. En als iemand het soms toch kwam halen,
dan nooit allemaal tegelijk.

Een wat droog verhaal misschien, maar het is essentieel.

Dat gaf de smeden (die zich nu banken noemden) de mogelijkheid om
het bewaarde goud uit te lenen tegen rente. Om ervoor te zorgen dat
ze de mogelijkheid hadden om uit te betalen als er iemand voor zijn
goud kwam, moesten ze een bepaalde reserve in kas houden.
Als een beginnende bank bijvoorbeeld 1000 goudstukken (euro) in kas
had die toebehoorden aan hun klanten, dan hielden ze 100 euro (10%
dus) als reserve in kas. Dat was ruim voldoende om de sporadische
klant die voor zijn goud kwam, uit te betalen.
De rest, 900 euro dus, kon worden uitgeleend tegen rente. Was er na
bijvoorbeeld een jaar 200 euro aan rente en aflossing terugbetaald,
dan had de bank dus 100 euro reserve + 200 euro aflossing en rente in
kas. De totale reserve was nu dus 300 euro. Op basis van een reserve
van 10%, kon men nu dus 3000-300=2700 euro uitlenen. Werd de
reserve na een jaar 400 euro, kon er 3600 euro aan waardepapier
worden uitgeleend, etc.
De totale hoeveelheid geld die de bank tegoed had steeg daarmee
exponentieel. Het aandeel van de oorspronkelijke inleg (het bezit van
de oorspronkelijke spaarders, waarmee de bank begonnen was) ten
opzichte van het tegoed van de bank, werd steeds kleiner. Totdat het
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Dit alles leidde tot grote welvaart van de banken. Maar iedere bank gaf
zijn eigen waardepapier uit. Dit leidde tot grote diversiteit en
concurrentie tussen de banken. Daar kwam een einde aan door de
uitvinding van de centrale bank.
De centrale bank is een Nederlandse uitvinding. Het houdt in dat één
bank het monopolie wordt gegeven op het uitgeven van waardepapier.
Begin 17e eeuw was Nederland het eerste land met een centrale bank.
Dit bracht ons de Gouden Eeuw, de VOC en zeer grote rijkdom voor
een kleine elite.
Met het geld werd de VOC-vloot gefinancierd die de rijkdommen uit de
koloniën kon stelen. Het is een misverstand dat het in de Gouden Eeuw
met alle Nederlanders goed ging. Het tegendeel is waar. Onder de
bevolking bestond enorme armoede. Zo erg dat veel mensen
gedwongen waren zich aan te monsteren om naar de oost te varen.
Van alle zeelieden overleefde gemiddeld maar 50% de reis. De helft
werd geveld door schipbreuk, piraterij of ziektes die veroorzaakt
werden door gebrek aan vers voedsel. En als ze het overleefden, dan
kwamen ze totaal verzwakt en ziek thuis. Waar ze onmiddellijk weer
aan het werk moesten om het hoofd boven water te kunnen houden.
Vanwege de enorme rijkdom van de elite, en hun koopzucht, steeg de
vraag naar producten, en dus stegen de prijzen, waardoor het volk in
verhouding steeds armer werd. De maatschappij bestond uit een
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superrijke elite en een grote onderklasse. Een middenklasse bestond
hoegenaamd niet.
In 1689, na de Engels-Nederlandse oorlog, besteeg Willem van Oranje
(Willem III) de troon van Engeland en confisqueerde de Bank of
England die hij naar het voorbeeld van de Nederlandse centrale bank
inrichtte. Ook in Engeland leverde dat hetzelfde resultaat op. De macht
van het koloniale Engelse rijk explodeerde, evenals de rijkdom voor
enkelen.
Rond die tijd werden de eerste stenen gelegd voor het imperium van
de familie Rothschild. Deze familie van goudsmeden woonde in
Frankfurt in Duitsland onder de naam Bauer. Ze waren succesvol als
geldwisselaar en goudbewaarder. Het pand in Frankfurt had een rood
schild boven de voordeur. De bevolking kende de zaak als “Rothschild”.
De grondlegger Mayer Amchiel Bauer, had 5 zoons die hij alle 5 naar
een andere plek in Europa stuurde. Er ging er een naar Frankrijk, een
bleef in Duitsland, er ging er een naar Engeland, etc. Hij noemde zijn
familie voortaan Rothschild, naar het rode schild.
De Rothschilds waren slimme lui en deden goed zaken. Ze begrepen de
geldbusiness. Ze begrepen ook dat kennis macht was. Ze hadden
overal mensen die voor inlichtingen zorgen. En in 1815 sloegen ze hun
slag in Engeland.
In 1815 verloor, zoals iedereen weet, Napoleon de slag bij Waterloo
van het Engelse leger onder leiding van generaal Wellington. Vanwege
hun goede informatienetwerk (er bestond natuurlijk geen radio of
telefoon) kregen de Rothschilds deze informatie eerder dan wie ook in
Engeland. Vervolgens brachten ze direct het valse bericht in omloop
dat Napoleon gewonnen zou hebben en Engeland dus verloren.
83

Het einde van de huidige samenleving

No.1054

Prompt stortte de beurs in. Iedereen wilde van zijn aandelen af en
dumpte ze. Dat gaf de Rothschilds de mogelijkheid om vrijwel de
gehele Engelse economie op te kopen tegen wisselgeld. Toen de
volgende dag het echte nieuws bekend werd, stegen de aandelen weer
tot ongekende waarde. Alleen was nu vrijwel alles in handen van één
familie: de Rothschilds.
Het feit dat ze de totale economie beheersten, gaf ze de mogelijkheid
om een meerderheidsbelang te krijgen in de Engelse centrale bank.
Later is het hele concept geëxporteerd naar Amerika, waar uiteindelijk
de centrale bank in 1913 werd omgevormd tot de Federal Reserve, een
volledig private centrale bank onder leiding van en met een
meerderheidsbelang van de Rothschilds. Dit maakte de overheid, net
als in alle landen waar een private centrale bank bestond, volledig
afhankelijk van die centrale bank. Feitelijk werd vanaf dat moment
Amerika bestuurd door de Federal Reserve, de ‘Fed’.
“Geef mij de controle over de valuta van een land, en ik geef er niets
om wie de wetten maakt” – Mayer Amchiel Rothschild, grondlegger
van de Rothschild-bankiersdynastie.
Op dit moment is de Rothschild-familie de rijkste ter wereld. Volgens
de laatste schattingen bestaat hun rijkdom uit meer dan de helft van
de totale rijkdom op de hele wereld. Maar het belangrijkste is: De
familie Rothschild is de machtigste ter wereld.
En die macht laten ze al vele decennia, in toenemende mate gelden. Zo
hebben ze de crisis van 1929 geïnitieerd, waar ze nog rijker en
machtiger uitgekomen zijn dan ze al waren.
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Ze hebben zowel de geallieerden als Hitler gefinancierd in de Tweede
Wereldoorlog. Een oorlog die, net als alle andere oorlogen, tot doel
had de naoorlogse samenleving te veranderen. De bedoeling was: het
centraliseren van de militaire macht in Amerika, het oprichten van
Israël en het oprichten van een wereldleger in de vorm van de
Verenigde Naties.
De Verenigde Naties hebben officieel tot doel om de vrede te bewaren
en te controleren. Sinds de oprichting hiervan heeft de wereld 256
gewapende conflicten gezien. Meer dan alle opgetekende oorlogen in
de gehele beschreven geschiedenis van de mensheid.
Op dit moment zijn er nog maar 2 landen (die er toe doen) die geen
door de Rothschilds gedomineerde centrale bank hebben: Iran en
Noord-Korea. Tot voor een paar jaar waren dat er 4. Wat er met Irak
en Libië gebeurd is weten we. Volgens Bush vormden deze landen de
“as van het kwaad”. Toeval? Natuurlijk niet!
China mocht pas meedoen nadat ze zich aan het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank conformeerden. Voor wie
zich afvraagt door wie die twee instellingen gedomineerd worden…
Er is een reden voor het feit dat deze mensen zo machtig zijn: ze
begrijpen dat geld een illusie is. En wij, de mensen, begrijpen dat niet.
Door het systeem van fractioneel bankieren kunnen ze zoveel geld
maken als ze maar willen. Uit het niets. En de enige functie hiervan is
het in de greep krijgen van iedereen en daarmee de wereld.
De Rothschilds (en consorten) bezitten de halve wereld. Ze willen de
hele wereld.
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Ze hebben er eerst voor gezorgd dat iedereen volledig afhankelijk is
gemaakt van de illusie geld. En nu zullen ze die illusie gebruiken om
ons tot slaven te degraderen.
Ze hebben er al voor gezorgd dat we de dingen die wel echt zijn niet
meer zien, of ondergeschikt maken aan de illusie geld. Als onze buren
hun huis worden uitgezet omdat de buurman buiten zijn schuld zijn
baan kwijt is, en buiten zijn schuld de hypotheek niet meer kan
betalen, dan vinden we dat zielig, maar we doen niets. We zeggen dat
we het erg vinden en dat we meeleven en geven “de crisis” de schuld.
En we doen niks… Behalve hopen dat het ons niet overkomt.
Maar we zullen er allemaal aan moeten geloven. Aan deze ‘mensen’
die er hun hand niet voor omdraaien om voor hun eigen belang
oorlogen te initiëren, en daarmee miljoenen mensen de dood in te
jagen. Voor hun eigen rijkdom aan tastbare zaken (paleizen, jachten,
etc.) en hun macht. Ze hebben ons bij de ballen! (Excusée, maar het is
zo)
Als je dat weet, als je de historie kent, en de bedoeling kent, dan is het
niet moeilijk om de toekomst te voorspellen:
Ik ken hun precieze draaiboek niet. Het staat niet in de krant. Het komt
niet op televisie. Er bestaan nog maar 5 massamediabedrijven op de
wereld (waartoe bijvoorbeeld RTL en SBS ook behoren). Allemaal direct
of indirect gefinancierd door de Rothschilds. Vrijwel alle persbureaus
zijn in de loop der tijd gefuseerd en vallen onder Reuters. Reuters is
eigendom van de Rothschilds. Zij zijn het die bepalen wat wij als
nieuws en dus als de waarheid beschouwen.
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Maar ik ken hun doel wel. Ze zullen niet rusten totdat ze de hele
wereld bezitten. Je moet niet vergeten dat het manipuleren van de
wereld, het naar hun hand zetten van de wereld, hun BEROEP is. Een
ambacht dat ze al honderden jaren tot in steeds grotere mate
beheersen. Een vak dat van vader op zoon, generaties lang is
doorgegeven en geperfectioneerd. Slimme mensen die de hele dag
niets anders te doen hebben dan het verzinnen van plannen die
moeten leiden tot hun totale macht. Mensen die iedere dag van 9 tot 5
hierover nadenken en hun plannen uitbroeden. En die daarbij hun
enorme bestaande macht aanwenden voor het verkrijgen van nog
meer macht.

samengevoegd tot één wereldleger. Dissidenten zullen in kampen
verdwijnen of erger. De ‘leiders’ zullen voortdurend roepen dat het
“niet anders kan”. Men zal roepen dat we ons eigen belang en onze
verschillen nu even opzij moeten zetten, en dat we allemaal moeten
meewerken aan het herstel van de wereld in deze barre tijden.

Deze mensen bepalen ons leven nu al in grote mate, maar als we het
toestaan zullen ze ons leven volledig beheersen.

Er zullen nog maar 2 klassen bestaan: Een superrijke, supermachtige
en superkleine elite. En slaven.

Het zal er zo uitzien:

Wat te doen:

Eerst zal er alles aan gedaan worden om ‘leiders’ het vertrouwen te
laten winnen (meneer Rutte, meneer Trump, red ons!). Vervolgens
zullen ze de economie volledig laten instorten. Mensen zullen massaal
hun baan verliezen en hun huizen uitgezet worden. Het hele monetaire
systeem zal omvallen. Wij zullen onze leiders om oplossingen vragen.
Er zullen overal crisiskabinetten gevormd worden, waardoor oppositie
feitelijk niet meer zal bestaan. De noodtoestand zal worden
uitgeroepen die overheden “tijdelijk” totale macht geven, en waarbij
de rechten van alle burgers bevroren worden. Omdat er letterlijk geen
geld meer is, zullen alle mensen worden opgeroepen om te werken
aan het herstel. Tegen voedsel. Wie niet meewerkt zal niet eten.

Allereerst moeten we beseffen dat we slachtoffer geworden zijn van
een ILLUSIE. Een zorgvuldig geconstrueerde illusie. De illusie geld.
Zolang we daarin blijven geloven, kunnen ze ALLES met ons doen. Laat
het tot je doordringen en word wakker! Geld is (op de manier zoals het
nu georganiseerd is) een illusie! Meer niet. Het enige wat echt is, is de
zorg en liefde voor je familie en dierbaren, en jezelf. Het enige wat we
hoeven te doen is NEE zeggen. En voor elkaar te zorgen.

Er zullen opstanden uitbreken. Dat is de bedoeling. Om “de rust te
handhaven” zullen de legers en politiemachten van de landen worden
87

Iedereen die zijn huis kwijtraakte zal ondergebracht worden in
“tijdelijke” opvang/werkkampen.
Helaas zal deze situatie nooit meer veranderen. Orwells 1984 zal erbij
verbleken. Maar dit is echt! En het is ZO dichtbij!





We gaan onze huizen niet uit omdat we zelf geen schuld
hebben aan deze crisis.
We laten ons niet mobiliseren in een oorlog tegen onszelf.
We laten ons niet provoceren tot opstanden om ze daarmee
de rechtvaardiging te geven om
het leger op ons af te sturen.
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We geloven NIETS meer van wat we via de (gecontroleerde)
media te horen krijgen.
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http://finalwakeupcall.info/en/
onderstaande is van Peter Meyer

We blijven ALLEMAAL lekker zitten waar we zitten. We gaan EERST
voor onze familie en dierbaren zorgen als we de hypotheeklasten niet
meer kunnen betalen, buiten onze schuld. Als we dat allemaal doen, is
er geen politie of legermacht groot genoeg om daar verandering in te
brengen. Dan staat dit handjevol machtzoekers volledig met lege
handen.

Het Vaticaan is een Crimineel Wespennest
De Jezuïeten en de Roomse Kerk dicteren de wereld:

Het Vaticaan:

En dan kunnen we werken aan een rechtvaardig systeem. Een systeem
dat in dienst staat van de mensheid, in plaats van in dienst van een
paar gewetenloze machthebbers. Het enige dat ervoor nodig is, is
bewustwording.
Het inzicht dat geld een illusie is. Het inzicht dat die illusie als enige en
ultieme doel heeft: totale slavernij van jou en van mij en van iedereen.
Word wakker en zorg dat iedereen om je heen wakker wordt. Doe de
research zolang het nog kan. Controleer, om jezelf te overtuigen, alles
wat ik hier geschreven heb. Het leven van je kinderen, het leven van je
dierbaren en het leven van jezelf hangt er vanaf. En doe het NU. Het
kan letterlijk elke dag misgaan. En dan is het te laat.

Eigenlijk zijn beiden, de
Heilige Stoel en het Vaticaan instrumenteel geweest in het omzetten
van alle nationale regeringen op de planeet, in nationale corporaties
onder bedrieglijk dezelfde naam, maar dan in hoofdletters geschreven.
Om te kunnen functioneren onder de bevoegdheid van het
internationale zeerecht en de Romeinse Curie, dat al deze frauduleuze
handelingen een juridische fictie maakt.

[Pieter Stuurman]
Bezoek of lees ook eens verder via de Bron: World Unity
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Het is nu de specifieke verantwoordelijkheid van de Heilige Stoel en
Paus Franciscus, deze schending van het vertrouwen en het wanbeleid
van de corporate naties ongedaan te maken, omdat zij in de eerste
plaats verantwoordelijk waren voor hun creatie. Ze beweren dat wij,
de levende mensen, verantwoordelijk zijn voor het betalen van hún
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schulden, omdat ze van elk individu een onderneming maakten onder
bedrieglijk dezelfde naam in hoofdletters geschreven. Zo konden we
worden geplunderd door het bancaire maffia kartel, terwijl zij in feite
degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor alles dat werd gecreëerd.
Door middel van gebruikmaking van dezelfde benaming, om het
openbare ambt te kunnen uitoefenen in hún eigen voordeel.

Complex Bedrog voor Schuldfraude:
De private Federal Reserve Bank, de grote centrale banken, de
Verenigde Staten Inc., de Verenigde Naties Inc., het IMF Inc., en hun
agenten en contractors handelen als criminelen. Deze ondernemingen
moeten worden geliquideerd, evenals de bij hen aangesloten
onderaannemers en agentschappen. En wel om de reden dat deze
ondernemingen nooit door het volk zijn goedgekeurd, om krediet te
verstrekken waarvoor onze particuliere eigendommen als zekerstelling
zijn gebruikt, voor de zekerstelling van hun schulden bij alle
overheidsdiensten-ondernemingen, of wat dan ook.

Ze maakten de fraudestructuur complex en voor de lange termijn,
verborgen door misleidende dekmantels van valse lucratieve
fraudulent regelingen, die gedurende tientallen jaren en zelfs eeuwen
op onvoorstelbaar grote schaal zijn toegepast.
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onzichtbare obligaties tegen ‘ons’ het volk uit te geven, waarvoor onze
eigendommen en activa als zekerheid dienen. Als onderdeel van de
totale fraude ontworpen, om de activa en het krediet van het volk te
stelen, in het voordeel van henzelf. Voor deze regeling hebben ze
letterlijk de identiteit van elk individu gestolen door hun namen voor
de opgerichte ondernemingen te gebruiken, teneinde elke individu te
controleren en in eigendom te houden.
De Federal Reserve en de centrale banken veranderde op
onrechtmatige wijze privérekeningen van miljoenen mensen in
zakelijke accounts, technisch behorend aan corporate contractors, die
vernoemd zijn naar levende personen. Om de inbeslagname van deze
rekeningen te vergemakkelijken, zodat de banken op onrechtmatige
wijze zonder openbaarmaking die rekeningen konden omzetten in
accounts van centrale banken. En uiteindelijk door het faillissement
van de centrale bank, in eigendom overgingen naar het IMF. Dat alles
werd uitgevoerd zonder onze voorkennis of toestemming.

Gelukkig beginnen de Duitsers te begrijpen dat hun land niet soeverein
is zoals het behoort, maar een corporate vazalstaat is van Washington
DC, en dat hun kanselier Angela Merkel de financiële belangen van de
Khazarian Maffia dient en niet de belangen van de Duitsers, maar die
van de Roomse Heilige Stoel.

De Heilige Stoel:
De Federal Reserve Bank en de centrale banken controleren de failliete
geïncorporeerde naties als hun failliete doorstroom-huis, om
doelbewust enorme bedragen aan krediet veilig te stellen met als
zekerheid, de dekking door activa van alle mensen in die natuurlijke
natie. Om deze fraude constructie te gebruiken, gedekt door
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Het is bewuste voorkennis van de paus dat deze slechte mensen hun
acties kunnen voortzetten zonder tegenstand, en elke dag meer
onschuldige mensen in het web slepen als medeplichtigen-nadat-hetfeit is gepleegd, en nog velen meer het slachtoffer van dit systeem van
leugens en bedrog zullen volgen.
Misbruik door de
corporaties gaat elke dag verder en hebben inmiddels legendarische
proporties aangenomen, terwijl nog steeds geen uitgebreide verklaring
van de Heilige Stoel is geopenbaard over het fictieve karakter van deze
entiteiten, die feitelijk door hun toedoen tot stand zijn gekomen. Ook
is er geen publieke veroordeling over hun criminaliteit, en geen
zichtbare ontwikkeling hen te bestraffen, te reguleren, of te liquideren.

De Heilige Stoel werd ongeveer een decennium geleden officieel in
kennis gesteld betreffende hun illegale en immorele acties tegen de
mensheid en tegen de wettige regering van het volk, hetwelk reeds
aan de gang is sinds de jaren 1800, en ook ten aanzien van alle
handelingen die voortkomen uit deze fraude en bedrog.

Al deze illegaal gevormde ondernemingen moeten worden
geliquideerd, zonder nadelige gevolgen voor de miljoenen
onschuldigen, die verkeerd werden voorgelicht en misbruikt door de
gecreëerde corporaties met hun naam in hoofdletters. Jammer
genoeg hebben veel mensen nog steeds geen flauw idee wat er
gaande is met hun naam en bezittingen, en daardoor nooit de kans
hebben gehad of genomen hiertegen te ageren.
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De jezuïeten zijn de spirituele potentaten:
Het Vaticaan, gecontroleerd door de Jezuïeten, is exclusief eigenaar
van alle natieondernemingen: Satan, via de vrijmetselaars, bezit het
Vaticaan, terwijl de paus zijn slaaf is. Dit katholicisme moet zo spoedig
als mogelijk worden uitgeroeid. Gedurende de gehele geschiedenis is
de Satanisch Luciferian Jezuïetenorde inherent aan oorlog en genocide,
en formeel uit vele landen verwijderd, waaronder Frankrijk en
Engeland, maar nog steeds op grote schaal aanwezig in Spanje en
Italië.

Onderzoekers beweren dat de jezuïeten de echte spirituele potentaten
zijn van de Nieuwe Wereld Orde. Hun keuze voor President van de US
is Paul Ryan, dat is waarom de paus in oktober 2015 eiste dat Ryan tot
Spreker van het Parlement werd benoemd, omdat het Vaticaan de
enige eigenaar is van de Verenigde Staten van Amerika, Inc., dat in
december van 2012 met haar kredietfaciliteit de Federale
Reservebank, failliet ging – en in augustus 2015 uit het internationaal
faillissement kwam.

Alle natieondernemingen zijn gecreëerd door de Romeinse Curie; Het
is geen probleem om dit naar de Paus te traceren. Op gelijke wijze; zijn
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vrijwel alle overheden en hun instellingen in de wereld, hun
ondernemingen en uiteindelijk met elkaar verbonden, en onder
controle van de Heilige Stoel. Paus Franciscus, een jezuïet en
geselecteerd door de Rothschild cabal als Paus van Rome en leider van
de Heilige Stoel, is in principe eigenaar en exploiteert over de hele
wereld al deze “overheden” en hun sub-ondernemingen. De paus is de
CEO, die verantwoordelijk is voor het systeem van de criminele maffia.

De jezuïeten en de Roomse kerk:
De jezuïeten en de Romeinse kerk hebben de geschiedenis veranderd,
en de werkelijkheid ervan verborgen, door sprookjes te vertellen over
de geschiedenis van de aarde. Een van de vele leugens ging over Maria
Magdalena die echt de vrouw van Jezus was, en hem twee zonen met
de namen Jezus II Justus, en Josef, samen met een dochter genaamd
Tamar, heeft geschonken. Deze feiten zijn onderdrukt door de
Romeinse Kerk. Om zichzelf te bevoordelen begon de kerk in 1600 een
methodiek om wetenschappers die dit verhaal wilden corrigeren, te
doden.
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zijn, en als we onze ware geest willen ontwikkelen, eerst zijn
informatie moeten begrijpen om al het negativisme op de planeet uit
te drijven.

Nu, vinden grote veranderingen plaats om onze ware status te
herstellen, en ons te informeren over wat er gedaan is door de Cabal,
die bestaan uit Draco Reptielen, Grays, en andere wezens, afkomstig
uit een universum dat door de cabal opzettelijk verborgen is
gehouden. Zo heeft Pope Francis inmiddels verklaard dat zijn god
Lucifer is.

Op aarde hebben de lichtwerkers al veel van de waarheid hersteld, en
het Sangreal-verdrag van 300 A.D. in eren hersteld, daarin wordt
verklaard dat alle mensen op planeet aarde soeverein zijn en als
zodanig zullen worden behandeld. Dit betekent het einde van de fake
Elites, de cabal, en hun Slavernij Scam, waarmee ze eeuwenlang de
wereld hebben getiranniseerd. Wetenschappers weten dat duizenden
jaren geleden kernoorlogen zijn geweest, en dat straling nog steeds in
kleine hoeveelheden in het Midden-Oosten aanwezig is.

De Heilige Graal of Sangreal gaat over het bloed van Jezus, en
sindsdien is de waarheid door vele valse beweringen versluierd, over
wie afstamt van wie, waaronder de Rothschilds, Monarchen, dat
allemaal gelogen is.

Films als “Close Encounters of the 3rd Kind” zijn echt gebeurd, inclusief
de buitenaardse ontvoeringen, en ook het bestaan van
multidimensionale wezens zoals Bigfoot, en het bestaan van planeet
Marduk, welke nu een asteroïdeband is geworden.

Sommigen denken dat RH-negatief bloed, dat bij Basken veel
voorkomt, van christus is.

De cabal maakt gebruik van de ‘Verdeel en Heers’-strategie, om
groepen tegen elkaar op te zetten en tegen elkaar te laten vechten.
Door een probleem te creëren zoals de hedendaagse onzin tegen
Rusland, om de vernietiging van de mensheid d.m.v. WW3 te

Jezus was een van de weinige boodschappers die naar de mensen
werd gestuurd om ons voor te lichten over wat en wie we werkelijk
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realiseren. Gelukkig is dat gestopt, zoals ook de nucleaire vernietiging
van Charleston, South Carolina in 2013, en de recente laatste poging
om d.m.v. CERN de planeet aarde te vernietigen.

Velen zullen in de nabije toekomst verstomd staan als de historische
waarheid bekend wordt. Blijf dit volgen.

De hiërarchie structuur van de geheime wereldregering:
De Paus en zijn oorlogshandlangers, die zich voordoen als joden, zijn in
werkelijkheid Khazarische Maffiose, Royalty, Nazi’s, en Pedofielen. Ze
zijn satanisten en besturen onze wereld, hun centrums zijn gevestigd in
Vaticaanstad, de City of Londen, Washington District of Columbia, en in
de Verenigde Naties Stadstaat gevestigd in New York City. Deze
informatie werd ontvangen van een insider die om goede redenen
anoniem wenst te blijven:

“Al die in posities van absolute macht zijn, zoals de koningin van
Engeland, de Rothschilds, de Bushes, de Clintons, de Rockefellers, de
paus, de verborgen Jezuïet Hiërarchie, enz. Ze zijn allemaal één grote
gelukkige bloedfamilie. Ze zijn allemaal neven, nichten, ooms en tantes
van elkaar. Ik ken persoonlijk enkele van deze mensen, dus laat ze jou
niet voor de gek houden!

Ze zijn als Medusa, één, maar ‘n ingewikkelde hersenen-structuur
waaraan veel kleine serpent-hoofden zijn bevestigd. De belangrijkste
figuren zijn zelf niet in de publieke belangstelling, de top van de
piramide staat bekend als de zwarte adel – de Oude Egyptische
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Heersers Ptolemeïsche dynastie; De Saturnaliën broederschap, “The
Echte 13 Zoroastrian Bloedlijnen van de Illuminati”

De misdaad families zijn in totale controle van de Jezus onderneming –
Jezuïeten, Hoge Gray Raad van Tien, de Zwarte Paus, de Witte Paus en
alle andere vaak genoemde rijken over de hele wereld. Dat zijn de
families die deel uitmaken van de ingewikkelde hersenen-structuur van
de slang. De zelfbenoemde Luciferian Demi-goden die over hun eigen
G.O.D. regeren (Gold-Oil-Drugs):

De Rothschilds behoren niet tot de top 13, maar waren wel door het
Vaticaan benoemd, zo begon de ellende voor het volk. Er zijn natuurlijk
nog andere machtige misdaad families, zoals de Maximus Family, The
Pallavicini – Maria Camila Pallavicini is machtiger dan Queen Elizabeth.

Ja, Queen Elizabeth is ondergeschikt aan deze lieden. De machtigste
man van de wereld is de Gray paus, zijn naam is Pepe Orsini en hij
woont ergens in Italië, waarschijnlijk Venetië en het Vaticaan. Hij
heerst over de Zwarte en de Witte pausen, die nu allebei gewone
burgers zijn. De Grijze paus blijft onzichtbaar!

De ridders van Malta, schijnbaar een liefdadigheidsorganisatie, is de
oudste militaire orde in de katholieke kerk, en de fascistische fractie
van deze orde is heimelijk verantwoordelijk voor de controle van
wereldleiders d.mv. omkoping, bedreigingen en moord. Met andere
woorden, zij zijn een van de belangrijkste instandhoudingsbewegingen
van de geheime wereldregering. Ze oefenen ook sterke invloed uit op
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het Amerikaanse leger, waarom vele hoge officieren ridders in de orde
van Malta zijn.

Veel van deze figuren wonen nu in Azië, met name China, India, Japan,
Singapore, Indonesië en de Filippijnen. Wat zegt dat? Om Azië aan het
roer te zetten van de Nieuwe Wereldorde – NWO. Dit is de reden
waarom ze langzaam alle Amerikaanse productie-infrastructuur naar
Azië en China hebben verplaatst.

Kortom, de zwarte paus is de voorzitter van deze wereld en de
Bourbon koning van Spanje is de Monarch van de wereld – Niet Queen
Elizabeth zoals de meeste geloven. Hij beheerst het Vaticaan door de
jezuïeten – De Spaanse Borgia’s creëerden de jezuïeten. Hij is ook
bekend als de koning van Jeruzalem. Wat zegt dit over de in het
geheim geregeerde zionisten-Khazarian staat Israël? De Grijze paus is
de “verkozen” Heerser van dit alles!

Als je je afvraagt waarom altijd Italianen en geen Spanjaarden
Vaticaanstad regeren? Is dat; Omdat hun modus operandi is, altijd de
show vanachter de schermen te dirigeren, zonder enige publiciteit of
publieke bijval op te wekken v.w.b. de 500+ eeuwenoude Italiaanse
haat voor de Spanjaarden. Voor meer informatie over dit onderwerp,
bestudeer de geschiedenis van het verschrikkelijke bewind van paus
Alexander VI. En ook de Scheiding van Henry VIII van England – van
Catharina van Aragon uit Spanje. – Deze korte video, de Doods
Piramide, is blik verruimend v.w.b. achter de schermen gebeurt.
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We moeten stoppen met kijken naar landen als vijanden, en op zoek
gaan naar deze bloedlijnen en hun voetvolk, zoals het Comité van 300,
de Bilderbergers, Trilaterale Commissie, de CFR, enz. Onze vijanden
zijn niet alleen van het menselijk ras, maar van al het leven op deze
planeet!

Als we echt het machtsvacuüm willen creëren, moeten we effectief
aan de top van de machtspiramide beginnen met de invoering van een
aantal echte veranderingen, moeten we deze gedemoniseerde mensen
verwijderen.

Een laatste opmerking, de beste Amerikaanse politieke leider is veruit
Ron Paul. Hij heeft zich bewezen als de ideale leider voor de Verenigde
Staten te zijn, onderzoek hem zorgvuldig. Laten we geen andere clown
voor president steunen.

Paul Ryan of een militaire man, en dit zal ook rampzalig blijken te zijn.
Ze weten alleen orders op te volgen, het is verbazingwekkend hoe
gedachten gecontroleerd het leger is, altijd blindelings bevelen
opvolgen.

Omvolking Europa komt op stoom: Immigratie in jaar
tijd met 48% gestegen (Xander-nieuws)
Even krankzinnige als schandelijke vergelijking paus Franciscus
tussen migranten in AZC’s en Joden in concentratiekampen WO2 – VN erkent dat slechts 2,65% echte vluchtelingen zijn – Iedere
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migrant kost Italiaanse belastingbetaler € 2400,- per maand, 2x
zoveel
als
het
salaris
van
een
politieagent

Ook volgens de VN is ruim 87% van hen economische
migrant, maar desondanks hebben de meeste media en
politici het nog steeds over ‘vluchtelingen’.
Met bijna 10.000 ‘reddingen’ in slechts drie dagen is het aantal
nieuwe migranten dat in Italië is aangekomen dit jaar gestegen naar
meer dan 60.000, 48% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen
het er zo’n 40.000 waren. In heel 2013 kwam er nog ‘slechts’ 22.118
migranten binnen, wat in de afgelopen jaren razendsnel opliep naar
een totaal van 427.000. Volgens een VN rapport zal in 2050 één
derde van de Italiaanse bevolking uit (moslim)migranten bestaan. De
omvolking van Italië en Europa komt dus op stoom, maar de
mainstream media en gevestigde politici doen nog steeds alsof het
stapsgewijs vervangen van de oorspronkelijke Europeanen met
honderdduizenden migranten per jaar een ‘extreemrechtse
complottheorie’ is.
Door de almaar groter toestroom, mede veroorzaakt door de vele
Europese
hulporganisaties
die
in
samenwerking
met
mensensmokkelaars vele duizenden migranten per week ophalen
voor de Libische kust, zijn er nu al dorpen in Italië waar 10% van de
bevolking uit migranten bestaat.
Migranten, en geen ‘vluchtelingen’, zoals de media en politici blijven
volhouden. Volgens de VN is slechts 2,65% van de nieuwelingen
daadwerkelijk vluchteling. Alle anderen vluchten niet voor oorlog of
genocide, maar zijn enkel op zoek naar een financieel beter leven.

Het einde van de huidige samenleving

No.1054

miljoen zal krimpen naar ongeveer 53,7 miljoen, en volgens het meest
pessimistische scenario zelfs naar 46 miljoen, een teruggang van 14
miljoen.
Sommigen zouden zeggen: prima toch? Door verregaande
automatisering en robotisering zullen er in de nabije toekomst steeds
meer banen verdwijnen, waardoor de druk op de sociale zekerheid
onaanvaardbaar hoog zal worden. ‘Links’, dat altijd maar klaagt over
overbevolking, zich uitbreidende steden, meer infrastructuur, grotere
belasting op ‘het milieu’, et cetera, zou dus moeten staan te juichen
over deze ontwikkelingen.
Maar het tegendeel is het geval. Het is juist ‘links’ dat het felste pleit
voor het toelaten –zelf actief hierheen halen- van onbeperkte
aantallen migranten uit het Midden Oosten en Afrika. Iedereen die wil
moet hier kunnen komen – op vooral dat standpunt van Jesse Klaver
is ook de tweede formatiepoging met GroenLinks stukgelopen.
Paradoxaal, tegenstrijdig en misleidend, maar we zijn niet anders
gewend van partijen die almaar openlijker dromen van een volledig
geïslamiseerd en tegelijkertijd sterk verarmd Europa, omdat daarmee
‘het klimaat’ zou worden ‘gered’.
Krankzinnige, schandelijke vergelijkingen met de holocaust

Waarom is ‘links’ tegen bevolkingsafname?

Paus Franciscus waagde het onlangs om de AZC’s in Europa te
vergelijken met de concentratiekampen waar de Nazi’s de Joden
probeerden uit te roeien. Een even krankzinnige als schandelijke
vergelijking, want waar zijn de gaskamers, de verbrandingsovens, de
medische ‘experimenten’, de slavenarbeid, de vuurpeletons, de
uitgemergelde gevangenen?

Italië heeft één van de laagste geboortepercentages ter wereld,
waardoor de autochtone bevolking in een halve eeuw tijd met 7

Italiaanse kranten spreken zelfs van een ‘Middelandse Zee
holocaust’, waarbij ze de paar duizenden migranten bedoelen die bij
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hun oversteek naar Europa zijn verdronken. Pro-immigratie journalist
Gad Lerner beschreef de behandeling van migranten zelfs met het
Nazi woord ‘untermensch’. Waarom de paus en de media dit doen?
Om ieder serieus debat over de massale immigratie bij voorbaat
onmogelijk te maken. Ook in Italië is immigratie ‘alternativlos’, zoals
de Duitsers zeggen.
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Journalist Giulio Meotti concludeert voor het Gatestone Insitute:
‘Winston Churchill was ervan overtuigd dat het Middellandse
Zeegebied de ‘zachte onderbuik’ was van Hitlers Europa. Nu is het
de zachte onderbruik geworden van Europa’s transformatie tot
Eurabië.’
Xander

Om aan te geven hoe schandalig deze vergelijkingen zijn: iedere
migrant krijgt na registratie een maandelijks inkomen van € 900.
Italianen die hen opvangen krijgen zelf ook € 900 ( ‘vrijwilligers’ aan
boort van de ferrydiensten van de hulporganisaties krijgen eveneens
€ 900). Nog eens € 600 is nodig om de verzekeringskosten te dekken.
Iedere migrant kost de Italiaanse belastingbetaler dus € 2400,- per
maand, twee keer zoveel als het salaris van een politieagent.
Behandelden de Nazi’s hun Joodse ‘untermenschen’ soms ook zo
goed?
De kosten van de massale moslimimmigratie zijn nu al immens, en
vernietigen ieder vooruitzicht op de economische groei die zo
broodnodig is om Italië uit het diepe schuldenmoeras te trekken. Dit
jaar is het land € 4,2 miljard kwijt aan migranten, aldus het ministerie
van Economische Zaken. Ter vergelijk: aan pensioenen wordt slechts
€ 1,9 miljard uitgegeven.

World

Record 65.6 million people
displaced worldwide: UN
Agnès PEDRERO
,
AFP•June 19, 2017

Italië en EU transformeren tot Eurabië Net als in de rest van de EU
voert de Italiaanse gevestigde orde voortdurend een felle promigranten campagne, waardoor 100.000 Italianen onlangs in Milaan
de straat opgingen voor een ‘solidariteitsmars’. Maar wat voor
‘solidariteit’ is dat dan, als nu al een half miljoen migranten voor de
kust van Libië is opgehaald, beter behandeld wordt dan veel
werkende Italianen, en zowel de regering in Rome als het Vaticaan
vastbesloten lijken om de poorten naar heel Noord Afrika –waar nog
eens tientallen miljoenen migranten hun koffers gaan pakken- nóg
verder open te zetten?

103

104

Het einde van de huidige samenleving

No.1054

Het einde van de huidige samenleving

No.1054





1/3

In 2016 10.3 million people
fled their homes, including 3.4
million who crossed
international borders
In 2016 10.3 million people fled their homes, including 3.4
million who crossed international borders (AFP Photo/CARLO
HERMANN)



Geneva (AFP) - Devastating conflicts, violence and persecution
in places like Syria and South Sudan had left a record 65.6
million people uprooted from their homes by the end of 2016, the
UN said Monday.
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That number marks a jump of just 300,000 from the end of 2015,
but is more than six million higher than at the end of 2014,
according to a fresh report published by the UN refugee agency.

Syria's six-year conflict alone has sent more than 5.5 million
people seeking safety in other countries, including 825,000 last
year alone, making it the world's biggest producer of refugees.

This is "the highest figure since we started recording these
figures," UNHCR chief Filippo Grandi told reporters ahead of the
report launch.

Along with the 6.3 million Syrians displaced inside the country,
these numbers show that a nearly two thirds of all Syrians have
been forced from their homes, the report said.

"By any measure, this is an unacceptable number, and it speaks
louder than ever to the need for solidarity and common purpose in
preventing and resolving crises," he said.

As the Syrian civil war rages on, desperately needed funding for
humanitarian aid in the country has begun to dwindle, Grandi
said, lamenting that very little of the billions promised at an
international donor's conference in Brussels in April had so far
materialised.

The figures released ahead of World Refugee Day showed that a
full 10.3 million of the world's displaced people fled their homes
last year alone, including 3.4 million who crossed international
borders to become refugees.

- Forgotten crisis? The Syrian conflict, which has killed more than 320,000 people,
"is becoming a forgotten crisis," he warned.

- 'Every three seconds' "This equates to one person becoming displaced every three
seconds -- less than the time it takes to read this sentence,"
UNHCR pointed out in a statement.
Most people who have been forced from their homes flee within
their own country, and are defined as internally displaced people,
or IDPs.
At the end of 2016, there were some 40.3 million IDPs in the
world, down slightly from 40.8 million a year earlier, with Syria,
Iraq and Colombia accounting for the greatest numbers.

The UN refugee chief meanwhile voiced most alarm over the
rapidly deteriorating situation in South Sudan, which he said was
currently the world's "fastest growing refugee crisis and
displacement crisis."
South Sudan's civil war, which began in December 2013, has left
tens of thousands dead and forced a total of 3.7 million people
from their homes -- nearly a third of the population.
Overall, the refugee population from the world's youngest country
swelled 85 percent last year to reach 1.4 million by the end of
2016, the UNHCR report showed.

Another 22.5 million people -- half of them children -- were
registered as refugees last year, the UNHCR report showed,
pointing out that this is "the highest level ever recorded".
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And that number has ballooned by a further half million people
since then, the agency said, stressing the most of the refugees had
left since the "disastrous breakdown of peace efforts" last July.
Syria and South Sudan were far from the only countries where
people were being uprooted en masse, with Monday's report also
pointing to large-scale displacement in Afghanistan, Iraq and
Sudan, just to name a few.
And nearly 70 years after Palestinians first fled today's Israel,
some 5.3 million Palestinians are currently living as refugees -the highest level ever recorded, UNHCR said.
Monday's report also pointed out that, despite huge focus on
Europe's migrant crisis, it is poorer countries that host most of the
world's refugees.
A full 84 percent of refugees are living in low- and middleincome countries, UNHCR said, blaming this "huge imbalance"
on "the continuing lack of consensus internationally when it
comes to refugee hosting and the proximity of many poor
countries to regions of conflict."
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5040 The Perfect Number
The Code
Comfortably Numbered
Happy Pi Day!
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Politics
Political Art & Cartoonists
Dropping The Hammer On Comey: Trump Drains the Denizens of the
Swamp
Liberals Control The Media, Pushing Their Leftist Agenda, It’s Not Right
Trumping hilLIARy: r/K Theory & Grabbing this Election by the Pussy
Political Spectrum
Why Aren’t White People Having Children Anymore?
Government: Mind Control & The Illusion Of Authority
Government is the illusion of authority, but more importantly
government is mind control. Naturally, since if you want people to
believe in this fictitious thing called ‘authority’ you first have to mold the
minds of the collective to accept this false ideology. This is what
government is. It’s the illusion of some “official” group of people out
there who get to tell everybody else what to do and how to do it. The
truth is there is no such thing as authority, and government is an illusion
that we’ve imposed upon ourselves from the irrational thinking of a
controlled mind.
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If they don’t have the right to initiate force against others, could they have
properly delegated that right to the government? In this interview Bernie
finally answers, “Well, I guess they have.”
Can you properly delegate a right that you do not have? The response is
usually, “Get the hell out of my office!”
Jan gets these politicians to admit to their own contradictions in their
statist philosophy. Often times they get so infuriated by their own
cognitive dissonance they storm out of the interview. In one
interview the guy actually stole Jan’s tape, probably because they were
so embarrassed for admitting their own logical fallacies.
Can you delegate a right that you do not have yourself individually? No,
of course not. That doesn’t make any sense at all. And neither does
‘govern-ment’, or as we’ll learn, ‘mind-control’.
It’s generally agreed that the power of government ultimately comes
from the people. Governments seem to have rights that individuals do
not. And it’s agreed that it is these individuals that make up
government. It doesn’t take much critical thinking to realize that
individuals are granting power that they don’t possess to a group of other
individuals who call themselves ‘government’. One cannot delegate a
right that they do not possess individually. This is one of the fundamental
reasons why government is completely and utterly fallacious.
Jan Helfeld has done some great work exposing politicians’ flaws in
reasoning. He uses socratic questioning to expose these politicians’ holes
in logic and pulls the rug out from under their philosophical viewpoints
on politics and government as a whole. In this interview he gets Senator
Bernie Sanders to admit that he thinks you can delegate a right that you
do not have.
Jan interviews these politicians and asks them a series of questions:
Is all legitimate governmental power derived from the people? They all
unfailingly answer Yes.
Do individual citizens have the right to initiate force against others who
have not initiated or threatened to initiate force against them? Sometimes
it takes them a second but they always answer, No.
113

Nobody has the right to throw stones at babies. But if enough people get
together and label themselves “government”, then those people now
magically have the right to throw stones at babies? Or say, execute
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another human being, which is something they actually do do. Whoops I
said do-do, what an appropriate pun.
Moving on, if enough people who do not have the right to throw stones
at babies get together as a collective and give themselves a fancy name,
do they then have the right to throw stones at babies? I don’t think
so. This is what government is and you have to be mind controlled to
beLieve in it.
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makes us pay our taxes. I don’t think there is, but either way I’m not
going to concern myself with man’s laws when I know that Natural Law
is all there is. If you do decide to pay your taxes, just know that you’re
funding terrorism, at least in the U.S. For if you do, you are just another
order follower, perpetrating harm against others.
I like to think I’m a good person and wouldn’t want to participate in that
myself personally. I now understand how the system works. Most do
not, so I would never want to blame the people for the sick system they
find themselves in. It’s not your fault. But if you participate in our
corrupt socio economic system, you’re just making it worse.

“The whole thing of ‘Power corrupts’ sort of implies that there is a step
in between. You have power and then you become corrupt. Power IS
corruption. -Larken Rose
Authority
doesn’t really exist. It’s all in our heads. What does exist is Natural Law,
or the Golden Rule. Do unto others as you would have them do unto
you. Natural law is a philosophy that certain rights or values are inherent
by virtue of human nature, and universally cognizable through human
reason.

Governments also force us to pay ‘taxes’ which are forced upon us with
the threat of violence. It is arguable whether there is an actual law that
115
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required to break man’s laws in order to follow natural law, and continue
to not harm others. Personally, I think we are born with the knowledge
of what is right and what is wrong. We learn to do wrong to others from
our sick society.

T
he
United
States Constitution does not grant us rights. We possess these rights the
moment we are popped out of our mothers’ vagina. They are inherent to
us as humans. We don’t need an authority figure to tell us what rights
we have as human beings.
It is easy to figure out what rights we have by using apophatic inquiry. In
other words by asking what rights we do NOT have first. We don’t have
the right to cause harm to others.

As long as we are not violating the golden rule, we’re good. You don’t
have to worry about breaking man’s rules since you know you are a good
person and wouldn’t want to cause harm to others. Sometimes it’s
117

“Nothing in this world, nothing, works the way you think it does. There’s
always more to the story. Banks do not loan money, governments are not
empowered to protect you, the police department is not there to serve
you, institutions of higher learning, colleges and educational institutes,
are not there to educate you. The entire superstructure of civilization in
the Western world is a combination of brilliantly put together and wellplanned schemes to direct the minds of the people in such a way as to
serve their masters.” -Jordan Maxwell

Mark Passio has gone to great lengths to make this information easily
digestible. We have him to thank for many of these infographics. His
lectures on youtube are also very educational.
Larken Rose is an author that delves deep into this heretical subject of
self governance and the illusion of authority.
Government is mind control. No, really that’s what it
literally etymologically translates to. Govern comes from the Latin verb
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gubernare: “to control,” or “to rule with authority.” Ment translates
to “mind”.

Government is mind
control
The etymology of the word ‘government’ has been well established with
GOVERN meaning to ‘control or steer’ and MENT derived from Latin
meaning ‘mind.’ Therefore, a direct etymological deconstruction of the
word GOVERNMENT yields us the term ‘mind control.’ It is thus no
fault of reason or logic to deem the ENTIRETY of government to be, by
very definition, a psy-ops or PSYCHOLOGICAL OPERATION. There
is only ONE true authoritative force that man must abide by and that is
found within the natural forces that govern this world. This absolute truth
has been no secret to countless native and aboriginal tribes across this
sacred Earth. Man has erringly created an organized pseudo-authority,
has granted them powers to enforce laws imagined and manifested out of
thin air, and allows this organization to engage in the highest acts of
violence to enforce these contrived, unnatural laws. These laws exist
NOWHERE within the wind that blows, the trees that stretch up to the
heavens, the animals that roam, the rivers that meander and the mountains
that tower above. Man cannot create laws that do not exist wthin the
natural order. This power he dreams up and by dreaming it up has created
a nightmare in his waking world. When man creates false laws he does
the first injustice to himself and his world by breaking the laws of the
Great Spirit. -Claudia Pavonis
119

“Most people prefer to believe that their leaders are just and fair, even in
the face of evidence to the contrary, because once a Citizen acknowledges
that the government under which he lives is lying and corrupt, the Citizen
has to choose what he or she will do about it. To take action in the face
of corrupt government entails risks of harm to life and loved ones. To
choose to do nothing is to surrender one’s self-image of standing for
principles. Most people do not have the courage to face that choice.
Hence, most propaganda is not designed to fool the critical thinker but
only to give moral cowards an excuse not to think at all.” –Michael
Rivero
Anarchy vs. Statism

Statism is the belief that people need some authority, government, or
state to control every aspect of their lives. Statists use violence and
coercion to achieve their nefarious objectives.
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When there is state there can be no freedom, but when there is freedom
there will be no state. -Vladimir Lenin [Russian Jewish Communist who
killed tens of millions of innocent people]
If you need violence to enforce your ideas, your ideas are worthless. unknown
Anarchy (Voluntaryism) is the idea that people are smart enough to take
care of themselves. Anarchy means ‘without rulers’, not ‘without
rules’. If people truly understood what it means to be an anarchist, to
reject violence and live life peacefully, they would never go back to their
controlled and oppressed statist lives.
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A very common refrain among statists is that, if we didn’t have
“government” around to protect us, some OTHER gang of armed thugs
might spring up and boss us around and take our stuff! First of all, how
funny is it that their worst case scenario is that anarchy might lead to…
having “government” again? “We can’t do away with ‘X’ because we
might end up with ‘X’!” …Um, okay… But statists who make such dire
warnings also always miss the hugely important factor which is the
mentality and perceptions of the VICTIMS of extortion. Right now,
millions of people are PROUD to be forcibly subjugated and robbed.
They call it being a “law-abiding taxpayer.” ..Statists also completely
misunderstand basic economics. To maintain a gang of thousands of
thieving mercenaries you need a really big, steady stream of loot. Right
now “government” gets that by the VICTIMS proudly robbing
THEMSELVES. Not only do tens of millions of people fill out stupid,
complicated forms and send in money, without anyone directly
threatening them, but most EMPLOYERS cooperate in the robbery of all
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the people who work for them. Because gee, it’s “the law”! “And we
can’t go against the LAW, Dorothy!” (Auntie Emm was a freaking
collaborator!) Again, there is ONE gang capable of subjugating and
perpetually robbing the American people, and it is the gang already doing
it. And it can do it only because it has duped its victims into imagining
legitimacy to the theft, into imagining its extortionistic demands to be
“taxes,” and into imagining that NOT being robbed is a “crime.” How
ironic that millions of devout statists vehemently DEMAND to have the
ONLY gang which could pull off such a robbery (“government”), out of
fear that some OTHER gang–which would never be able to pull it off in
a million years–might do the same thing. Such is the lunacy inherent in
statism. –Larken Rose

Het einde van de huidige samenleving

For centuries the State has robbed people at bayonet point and called it,
“Taxation”. Coercion and violence by the direct threat of confiscation or
imprisonment. This is taxation. For centuries the State has enslaved
people into its armed battalions and called it “Conscription.” -Murray
Rothbard

When society is controlled by a system that is based on murder and
coercion to force obedience, everything under its control will be
influenced to glorify violence in some way. -Humberto Braga
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People are afraid to stand up for what is right in fear of what others will
think of them. To truly be sovereign, we need to declare ourselves free,
not only from the fake government, but also from the opinions and
criticisms that others have of us. If you yourself know that you are a
good person, nobody else’s opinion really matters.
“I freed a thousand slaves. I could have freed a thousand more if only
they knew they were slaves.” -Harriet Tubman

I believe that people are good at heart. We want to help each other. We
want to see others thrive. People want peace. We don’t like to see others
suffer. But when we find ourselves in a society that supports violence
and rewards vehement competition, the selfish side of humanity is
brought out. Generosity has been replaced with greed, and altruism with
narcissism. We’ve learned to survive through Malthusian and Darwinian
pseudo ideologies that use fear and the idea of human insignificance to
control us. Our society is sick and it is infecting and destroying our
inherent humanitarian nature. People are good but we are taught
and conditioned to be bad.
To be sovereign means to be above the rule or reign of others. Statists
do not qualify. Statists are slaves, but of course they don’t know
that. They think it’s normal because everybody else is a slave as
well. It’s normal to go along with the crowd.

“It is difficult to free fools from the chains they revere” –François-Marie
Arouet (Voltaire)
Yeah I know, Voltaire. But we have the internet now! Let’s get on with
it! Like Morpheus says, it’s time to free our minds!
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Order Followers
Order followers are ultimately the problem, not those who break man’s
convoluted “laws”. How many millions have been killed because they
were following orders? In WWII alone the answer is over
60 million. Before that, in Bolshevik Russia, 66 million people were
brutally raped, tortured ,and murdered by those “just following orders”.
If you are an order follower you aren’t using your own moral compass to
determine what is right and wrong. You’re just blindly doing what they
tell you to do. The world would be a much better off place if it didn’t
contain so many order followers. It’s imperative that we eradicate this
disease called government, and the first step is to stop blindly doing what
they tell us to do.
“Historically, the most terrible things – war, genocide, and slavery – have
resulted
not
from
disobedience,
but
from
obedience.”
― Howard Zinn
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Stanley Milgram wanted to know was how far humans will go when an
authority figure orders them to hurt another person. How would people
behave when told to give an electrical shock to another person? Well
unfortunately as it turns out, people in this day and age are very good
order followers and do what they are told without a second thought. 63%
of people continued to administer electric shocks to the brutal end, even
after the subject was screaming in agony. This is a shocking example of
just how far people will go to appease the authority figure and blindly
follow any order given to them, independent of their own reason and
moral compass.
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In Summary:
It’s good to see that we’re working together toward a common goal; to
destroy the illusion of government that so many have conjured up in their
minds. In the following video Mark interviews Larken and they discuss
the religion of statism. They speak of this thing called “authority” and
the fact there is no such thing as a “good” government. Power doesn’t
corrupt, Power IS corruption.
“By trying to reconcile contradictions in my own political beliefs, I
proved to myself that “government” can NEVER be legitimate. It can
never have “authority.” However necessary it supposedly is, and however
noble the stated goal might be, I eventually realized that it is utterly
impossible for anyone to acquire the right to rule others, even in a limited,
“constitutional” way.
There are several ways to prove this, and each of them is astonishingly
simple. For example, if a person cannot delegate a right he doesn’t have,
then it is impossible for those in “government” to have any rights that I

do not personally have. (Where and how would they have acquired such
super-human rights?) Furthermore, unless human beings can actually
ALTER morality by mere decree, then all “legislation” is pointless and
illegitimate. If one accepts the principle of non-aggression, then
“government” is logically impossible, because a “government” without
the right to tax, regulate, or legislate (which are all threats of aggression)
is no “government” at all. And just as no one can have the right to rule
me, I can never have any obligation to obey anyone’s command over my
own “conscience,” which rules out any possibility of any outside
“authority.”
In short, I came to the conclusion that “government” is one big lie. It is a
mythical, super-human deity which people hope will save them from
reality. It is a superstition no more rational than the belief in Santa Claus,
and infinitely more destructive. “Anarchy,” meaning a lack of
“government,” isn’t just what SHOULD be; it is what is, and what has
always been. And by hallucinating an “authority” and a “government”
that is not there, human beings have created an incomprehensible level
of violence and oppression, covering the earth and stretching back to the
beginning of recorded history.
So now I spend much of my time trying to persuade others to give up the
cult of statism. I do not advocate abolishing “government” any more than
I advocate abolishing Santa Claus. I just want people to stop letting their
perceptions and actions be so profoundly warped and perverted by
something that DOES NOT EXIST, and never did. That is why I refer to
the belief in “government” and “authority” as “The Most Dangerous
Superstition.” If people could give up that superstition, even if they did
not otherwise become any more wise or compassionate, the state of
society would drastically improve. I don’t pretend to have the ability to
make anyone more virtuous, but by pointing out to them the
contradictions in their own belief systems–the very same contradictions
I struggled with for years–I hope to help some of them reclaim ownership
of themselves, so they can start thinking and acting as rational, sentient
beings, instead of as the well-trained livestock of malicious masters. ” –
Larken Rose
Jan Irvin interviews Larken Rose as they discuss government and the
fallacy of ‘ad verecundiam’, or the appeal to authority
fallacy. Unfortunately people will believe almost anything if some type
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This is the presentation Mark Passio gave at the Free Your Mind 3
Conference in 2015. In this lecture, Mark explains how Order-Followers
in the police and military are members of a world-wide cult that is
destroying human freedom.
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of authority figure told them so, whether it be to poison every cell in their
body in an attempt to get well, or to genitally mutilate their newborn sons.
Let’s look at some of the way our minds(mente) are
controlled(governed).

“The politicians that commit all these crimes… they can’t do anything
that we don’t’ have the power to do. But what they do is they hide
with all these costumes behind this illusion of government that we all buy
into. Oh, “the government”. What is the government? The government
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is nothing but people like you and I, who put on a halloween costume and
commit crimes against others.” -Jan Irvin

Government only exists our minds. Sure, we have elected officials and
institutions that make up this so called government, but the very concept
is fallacious in and of itself. We can’t give power to people that we don’t
have ourselves. It’s that simple. Those that uphold this false ideology that there are people out there that need to control our lives- have
unknowingly fallen victim to slavery.
Slaves are much easier to control if they don’t know they’re slaves, and
the vast majority do not. They are victims of mind control and it’s up to
you and I to help free these people from their mistaken belief system; to
destroy the religion of government and set their minds free at last.
Governments, if they endure, always tend increasingly toward
aristocratic forms. No government in history has been known to evade
this pattern. And as the aristocracy develops, government tends more and
more to act exclusively in the interests of the ruling class — whether that
class be hereditary royalty, oligarchs of financial empires, or entrenched
bureaucracy. –Frank Herbert
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We have the best government that money can buy. -Mark Twain
Voluntaryist.com – Larken Rose
Larken Rose – Youtube
What On Earth Is Happening – Mark Passio
Mark Passio – Youtube
Jan Helfeld – Youtube
The Illegitimacy of Government – Humberto Braga
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Epistemologically What Do We 'Know'?
What we know as truth is largely determined by the opinions of our peers,
and not actual scientific evidence like you would think. We so
desperately strive to fit in and feel loved in a society that we
surrender common sense and intuition; we bandwagon the group mind.
We give up…
August 1, 2015
In "JoeDubs"

Propaganda: Mind Manipulation & Manufacturing Consent
Propaganda, known today euphemistically as 'public relations', is the
manufacturing of consent. It's the distortion of information to suit a
particular agenda. Along with it's 'proper' use comes the ability to
control the masses, to mold the collective mind. Propaganda is all
pervasive in our society and culture. We have trouble…
October 14, 2015
In deze gekke wereld leven wi momenteel:
U.S.
Transgender Man Gives Birth to Son: 'It Feels Great to Have Him'

Deborah Hastings
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,
Inside Edition•August 2, 2017

Trystan Reese, a 34-year-old transgender man, has given birth to a boy
weighing in at 9 pounds, 6 ounces and bearing a great deal of joy.
"It feels great to have him be outside my body," Reese told
InsideEdition.com Tuesday, and laughed. “I’m a narrow person and he’s
a big baby.”
Read: Meet the Father and Daughter Who Used to Be Mother and
Son
Leo arrived on July 14 and Reese, along with his partner Biff Chaplow,
has been over the moon ever since.
The Oregon couple already has two children, 9-year-old Riley and 7year-old Hailey, both of whom were adopted from Chaplow’s sister after
she could no longer care for them, Reese said.
Hailey fell right into her role as big sister, wanting to hold Leo and change
his diaper, Reese said. Riley is a bit more circumspect, and will
appreciate his little brother a little more when he is old enough to play
soccer, Reese said.
The transgender man says he never wanted a surgical transformation.
Rather, he was content with hormone treatment. When he and Chaplow
decided to try to have their own child, Reese stopped taking testosterone.
The couple decided to keep certain details to themselves — how the baby
was born, for example, and how he is fed.
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Both dads maintain high presences on Facebook. While their responses
have mostly been positive, some are cruel, Reese said.
“We delete the ones that wish harm on our baby,” he said. “I’ve had
people say they hope I give birth to a dead baby, because a dead baby is
better than growing up in our family.”
President Trump’s directive last week that transgender people be barred
from military service didn’t help.
Many people simply don’t understand the transgender community, Reese
said. Trump’s rationale for the ban was that sex change surgery is
extremely expensive and taxpayers should not have to foot the bill.
Read: Transgender Prison Guard Embraced by Inmates at San
Quentin
But “not all transgender people want surgery,” Reese said, just like
himself. “Just taking hormones was enough for me to feel that I could
live in this world.”
Without that treatment, Reese said he would have ended his life.
“It was life or death for me,” he said. “There was no way in the world I
could continue [as a woman].”
His life, and the lives of his family members, is forever blessed by Leo’s
appearance.
“Having a kid is about making life and light and bringing joy into the
world,” he said.
Reese, Chaplow, Hailey and Riley are all very happy, he said.
Watch: 90-Year-Old Vet Says She's Relieved After Coming Out as
Transgender

136

