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Occulte Ceremoniën 2009
Wij bevinden ons momenteel in het najaar van 2009 temidden van
diverse occulte ceremoniën. De meeste mensen hebben geen flauw idee
waarmee de top der occultisten -de illuminati- bezig zijn. Naar het
toeschijnt willen zij van het jaar 2009 een jaar van bloed, zweet en
tranen maken. Deze lieden zijn zeer occult en hechten grote waarde aan
de atrologie, kabbala en gematria (om met getallen te goochelen).
Voor het is het jaar 2009
het jaar van de maancyclus,
waaraan het getal 29
verbonden is, het
vrouwelijke aspect. Het
getal 29 is in de Romeinse
kalender het getal om het
jaar te doen overlappen, nl..
op 29 februari. Het getal 29
wijst naar de donkere maan,
de zwarte godin, die o.a. de
n a m e n d r a a g t v a n Let op de hand die het satansteken maakt
Nephthys, Diana, Kali, Herate, zwarte Madonna of Maria Magdalena.
De illuminati nemen het getal 29 voor het offer. 2+9=11, de twee zuilen
van de vrijmetselarij Jakin en Boaz, of te wel de wtc-torens 9/11,
waarmee zij een groot offer brachten.
De ‘koning van de popmuziek’ Michael Jackson is op 29 augustus
geboren en werd vergoddelijkt
en gezien als de God Apollo.
Diana is de maangodin, en
princes Diana werd vermoord
door de illuminati in Parijs, in
de maantunnel ‘Pont d’Alma’ op
16-07-1997. En 4444 dagen
daarna brengt ons dat naar
Halloween op 31-10-2009.
Princes Diana en Michael
Jackson, twee slachtoffers van
Pont du Alma, waar Diana stierf
de occulte ceremoniën der
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illuminati. Waarom deze
beide personen? Dat komt
doordat Apollo de
tweelingbroer is van de godin
Artemis, dat is in Rome de
godin Diana. Apollo is de
God van de muziek, de dans,
de medicijnen, de profetie en
de brenger van dodelijke
plagen (pestilentiën). Hij
schoot met zijn zilveren pijlen Fans van Jackson, the King of the Pop
op
schuldigen
én
onschuldigen.
Diana’s achternaam was Spencer, dat betekent chemist of pharmaceut.
In
Openbaring
12:7-8
staat
dat de draak op aarde werd geworpen, dat is
drie-en-half jaar voor het einde van dit tijdvak
dat eindigt op 21-12-2012. Michael Jackson
stierf aan het begin van deze periode. Apollo
houdt tijdens het slachten van een
reinigingsritueel een jonge big in zijn handen. In
onze tijd komt het varken weer in beeld. De
illuminati zijn met een wereld-reinigingsrituele
Charles en Diana
slachting bezig, en wel via het varken. Via de
Mexicaanse griep maakt men de mensen bang met het varkensvirus.
Men wil massale inenting van de wereldbevolking. Op die wijze wil
men de wereldbevolking vergiftigen en minimaal 66% ombrengen. Er
zouden volgens hen teveel mensen op deze aarde zijn. De adviseurs van
Obama komen hier openbaar voor uit, als Pianka, om te verwezenlijken
wat op de Georgia Guidstones in 10 talen geschreven staat, dat de
wereldbevolking niet groter dan 500 miljoen mensen mag zijn.
Men wil gif toedienen in de vaccinaties om daarmee ziekten te
voorkomen. Dit gif o.a. kwik, zal de mensen juist doden. Ziekten zijn
frequenties die alleen kunnen verdwijnen door ons eigen afweersysteem
sterk te maken.
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Diana werd begraven op 6 september 1997, wat ons 11 jaar en 11
maanden en 11 dagen
erna brengt naar 17
augustus,
de
maansverduistering.
Michael Jackson zal
herbegraven worden op
29 augustus 2009 op
zijn 51e verjaardag, in
een gouden kist in Zuid
Perth. De energie die
via de deelnemers
vr i j komt zou een
Michael Jackson in gouden kist
krachtbron vormen om
een stargate te laten ontstaan. De NASA wil er in ieder geval gebruik
van maken. Zal 11 september 2009 voor de illuminati de datum zijn om
hun rituelen vaste vorm te geven? Zal de grote offertijd een aanvang
nemen voor het reinigingsritueel? Wel eigenaardig dat de Goddelijke
Feesten of Hoogtijden tevens in die periode vallen.
Mexicaanse Griepvirus
Een virus is volgens diverse deskundigen een bedenksel van mensen.
Ziekten worden in verband gebracht met microben. Toen de microscoop
uitgevonden werd, kon men microben zien. In die tijd ging men nog van
de veronderstelling uit dat er virussen zouden bestaan die men echter
niet kon zien. Toen de elektronenmicroscoop uitgevonden werd kon
men virussen nóg niet zien. Er bestaat dan ook tot nog toe géén enkel
wetenschappelijk bewijs dat virussen bestaan. Dan vraag je je af wie er
belang bij hebben dat de virus-veronderstelling staande wordt
gehouden? Een virus zou een hoeveelheid erfelijk materiaal zijn (DNA
of RNA) dat in een eiwit-omhulsel opgesloten zit. Dat moet dan toch te
zien zijn!
Men beweert dat een virus een parasiet is, die op andere cellen teert,
waardoor mensen ziek worden. Men beweert ook dat griepvirussen zich
snel muteren (wijzigen) zodat een permanent geneesmiddel (vaccin)
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niet valt te ontwikkelen. Wie hierbij goed nadenkt kan niet anders dan
vaststellen dat de virus-mythe alleen de pharma-industrie dient.
Kijk eens op de volgende websites:
www.virusmyth.net/aids/award.htm
Dr. Strefan Lanka looft 1000 pound uit aan iemand die het bestaan van
een virus kan bewijzen. Het Duitse Gerechtshof heeft bevestigd dat het
bestaan van HIV niet bewezen is, zie:
www.dietschland.de/GNM/GNM.html
www.educare.nl/content.php?PID=36
www.germanische-neue-medizin.de
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=
1206
Het blijkt steeds meer dat de gehele moderne geneeskunde berust op
louter veronderstellingen (hypothesen), zónder bewijzen. Alleen de
pharma-industrie heeft baat bij deze
veronderstellingen. Al hun zogenaamde
geneesmiddelen maken de mensen veelal
zieker dan ze al zijn. Zie verder brochure
521 over de Vaccinatie-mythe.
Een Paperback van Marcel Messing van
56 pagines ‘Vaccineren of Niet?’ kunt u
verkrijgen bij Frontier Publishing,
Leidsegracht 42, 1015 DH Amsterdam,
voor de prijs van 4,90 euro.
Een goede raad is, zich niet te laten
inenten, een goed eigen afweersysteem op
te bouwen door gezond eten, en
vertrouwen op onze Schepper die alle
aanslagen van het Kaïn-Ezau-nageslacht op het ware Jakobs nageslacht
zal wreken aan hen, zodat hun geen wortel noch tak over zal worden
gelaten.
De mensheid brengt niet alleen charlatans en bedriegers voort. Er zijn
diverse voorbeelden van mannen en vrouwen die zich geheel voor de
waarheid hebben ingezet, en nog. Eén van deze mannen -op het terrein
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van de geneeskunde- was Paracelsus. Wie was hij en wat deed hij?
Paracelsus
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (bij
Einsiedeln (Zwitserland), 1493 of 1494 - Salzburg, 24 september 1541),
beter bekend onder de naam Paracelsus, was een beroemd, maar tevens
controversiële arts en theoloog.
Leven
Over het leven van Paracelsus is buitengewoon weinig bekend. Des te
talrijker zijn de legendes. Een groot deel van de biografische gegevens
waar men wel over beschikt, is afkomstig uit het voorwoord van zijn
boek: Die große Wundartzney (Het grote chirurgieboek).
Zijn vader was de arts Wilhelm Bombast von Hohenheim, zijn moeder
een lijfeigene van het klooster te Einsiedeln,
dat is dan ook alles wat over haar bekend is.
Volgens toenmalig gebruik was ook
Paracelsus zijn leven lang 'lijfeigene' van dit
klooster - een eigenaardig gegeven voor
iemand die de spreuk tot zijn motto had
gemaakt: "Alterius non sit qui suus esse
potest" (wie in staat is zichzelf te zijn, moet
zich niet ondergeschikt maken aan een
ander). Na de dood van zijn moeder vertrok
Paracelsus met zijn vader in 1502 naar
Villach (Karinthië). Van kinds af aan werd Paracelsus door zijn vader in
de geheimen der natuur onderwezen; daarnaast noemde hij
voornamelijk geestelijken en alchemisten die zijn leraren waren
geweest. Hij schijnt verschillende universiteiten in Duitsland, Frankrijk
en Italië te hebben bezocht en rond 1515 in Ferrara de dokterstitel te
hebben verworven.
En dan begint de tijd die in de Paracelsus-biografie als 'de grote
wandeling' bekend staat. In de loop van tien jaar trok Paracelsus door
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heel Europa. Over zijn reisweg zijn verschillende routekaarten in
omloop, die echter voor een groot deel op vermoedens berusten. Zelf
noemt hij "Granada, Lissabon, Spanje, Engeland, Brandenburg, Pruisen,
Litouwen, Polen, Hongarije, Walachije, Transsylvanië, Kroatië,
Slovenië en andere landen". Daarbij deed hij niet alleen ervaring op met
de meest uiteenlopende ziekten en geneeswijzen, maar nam hij ook als
militair-geneesheer deel aan diverse oorlogen. De universitaire
geneeskunde bleek hem daarbij van weinig nut, en hij zocht zijn heil bij
de volksgeneeskunde. Barbiers - die in die tijd vaak als chirurgijn
optraden - kruidenvrouwen, beoefenaars der zwarte kunst, alchemisten
en kloosterlingen werden zijn leraren. Maar ook op deze manier lukte
het hem niet tot een grotere zekerheid in de geneeskunst te komen. En
zo overwoog hij verschillende keren ermee op te houden - net als
trouwens zo'n 250 jaar later Samuel Hahnemann, de grondlegger van de
homeopathie. Dit is maar één van de vele opvallende parallellen tussen
deze twee levenswegen. Paracelsus beschouwde het echter als zijn
roeping als christen om door te zetten met zijn zoektocht naar
werkelijke geneeskunst.
In 1524 of 25 was hij in Salzburg te vinden. Hier ontstond zijn eerste
theologische geschriften. Maar ook dit verblijf was van korte duur. In de
lente en zomer van 1525 kwam het tot onlusten, toen mijnwerkers en
boeren tegen de Salzburger prins-aartsbisschop in opstand kwamen.
Welke rol Paracelsus hierbij heeft gespeeld, is niet duidelijk; vast staat
dat hij de stad toen zeer plotseling weer heeft verlaten. Eind 1526 kwam
hij in Straatsburg aan, kennelijk met de bedoeling om hier zijn vaste
woonplaats te kiezen. Hij verwierf het burgerrecht en werd lid van het
gilde Zur Luzerne, de beroepsvereniging van onder andere
korenhandelaars, molenaars en chirurgen. Korte tijd later werd hij
echter gevraagd om in Bazel de boekdrukker Johannes Froben, een van
de intimi van Erasmus van Rotterdam, te behandelen. De geleerde
drukker leed al langere tijd aan een aandoening van zijn rechter enkel,
zijn artsen wisten er geen raad mee en er was zelfs sprake van het
amputeren van het been. Paracelsus wist hem te genezen en werd
vervolgens, in 1527, door de gemeenteraad van Bazel tot
stadsgeneesheer benoemd.
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Aan deze functie was tegelijk een hoogleraarschap aan de medische
faculteit verbonden. Althans, daar gingen zowel Paracelsus alsook de
reformatorisch gezinde gemeenteraad blijkbaar van uit. De
conservatieve faculteit was het hier echter niet mee eens en stelde
allerlei (formele) voorwaarden aan Paracelsus, waar deze waarschijnlijk
niet op in ging. In deze van begin af aan gespannen sfeer publiceerde hij
zijn beroemde collegeaankondiging, waarin hij zei dat hij zich niet op
autoriteiten zou beroepen, maar dat hij door zou geven wat zijn eigen
ervaring en zijn eigen werk hem hadden geleerd. Om de impact van
deze aankondiging te kunnen begrijpen, moet men weten wat de
toenmalige medische wetenschap inhield. Deze stond nog geheel in het
teken van de scholastiek, dat wil zeggen, de gehele wetenschap was
doordrongen en overheerst door de filosofie van Aristoteles, die uit het
Grieks via het Syrisch, Arabisch en Hebreeuws naar het Latijn was
vertaald en van de nodige Arabische commentaren was voorzien. De
grootste autoriteiten op medisch gebied waren Galenus (129 - 216), met
zijn theorie van de vier lichaamssappen (humores), en de Pers Avicenna
(980 - 1037). Het onderwijs bestond uit het voorlezen en
becommentariëren van de antieke teksten volgens de deductieve
methode: definiëren, classificeren en argumenteren met behulp van
syllogismen en axioma's. Geen waargenomen feiten, maar de
autoriteiten leverden de argumenten.
Dit hele systeem lapte Paracelsus dus aan zijn laars - heiligschennis
zonder weerga. Bovendien gaf hij een aantal colleges niet in het Latijn,
maar in het Duits, en vulde zijn collegezaal zich met een bont publiek
dat van overal kwam aanlopen. Zijn optreden leverde hem al gauw een
spotnaam op: de woudezel van Einsiedeln. Kenmerkend voor deze
periode is de bekende anekdote die vertelt hoe hij een medisch leerboek
in het sint-jansvuur heeft gesmeten. Naast de problemen met de faculteit
ontstond spoedig een conflict met de plaatselijke apothekers, aangezien
Paracelsus, die als stadsgeneesheer ook met de controle over de
apotheken was belast, de daar heersende misstanden aan de kaak had
gesteld. De situatie loopt uit de hand toen een door hem genezen
kanunnik het beloofde honorarium weigerde te betalen. Het kwam tot
een rechtszaak, die Paracelsus verloor. Hij werd boos en beledigde
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blijkbaar de rechterlijke macht. Om te voorkomen dat hij werd
opgepakt, zag hij zich gedwongen de stad hals over kop te verlaten.
Het vagantenleven begon opnieuw. Eerst naar Colmar in de Elzas, dan
verder door Zuid-Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. Overal wachtten
talloze patiënten; daarnaast schreef of dicteerde Paracelsus zijn
medische en theologische werken. Vele duizenden pagina's, waarvan bij
zijn leven slechts een kleine fractie werd gedrukt. Van al zijn medische
boeken kon hij alleen Die große Wundartzney en enkele kleinere
geschriften over de syfilis in druk zien verschijnen. In zijn
verhandelingen over de syfilis waarschuwt Paracelsus voor een
overmatig gebruik van het guajakhout (pokhout), en prompt zorgen de
importeurs voor een drukverbod.
Op 21 september 1541 maakte Paracelsus in Salzburg zijn testament op.
Hij overleed 3 dagen later. De doodsoorzaak is officieel nooit
opgehelderd.
Wereldbeeld en
werk
Paracelsus ging
uit van het oude,
hermetische
inzicht, vervat in
de
tabula
smaragdina: zo
boven,
zo
beneden. Het
universum is op
de verschillende
niveaus volgens
Paracelsus in zijn werkruimte
overeenkomstige
patronen opgebouwd. De mens, als microkosmos, bevat alles wat er in
de macrokosmos te vinden is. Zodoende kon de studie van de wereld
uitsluitsel geven over de mens, en vice versa. "Alles wat er in de grote
wereld is, niet meer en niet minder, is ook in het menselijk lichaam
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aanwezig. Dezelfde soorten hout, stenen, kruiden etc. die er in de
buitenwereld zijn, zijn er ook in de mens, alleen niet in dezelfde
gedaante als in de elementen… Wie in staat is de gedaanten ervan in het
menselijk lichaam te herkennen - dus: dit is de saffier in de mens, dat de
mercurius, dit de cipres, dat flos cheiri etc. - die heeft het boek van het
menselijk lichaam juist bestudeerd en doorgrond." (Artsen op
dwaalwegen pg. 67) Magie maakte de verborgen verbanden zichtbaar.
Zonder kennis van de wereld kon je dus, volgens Paracelsus, geen arts
zijn. In het Volumen Paragranum legde hij uit dat de geneeskunst op
vier pijlers berust: filosofie, astronomie, alchemie en ethiek. Filosofie is
te verstaan als natuurfilosofie, kennis van en inzicht in de kosmos.
"Waar de filosoof eindigt, begint de arts", is een typerende uitspraak
van hem. De astronomie behelst de kennis van de bovenste sfeer,
oftewel lucht en vuur, terwijl de filosofie zich vooral met het vaste en
het vloeibare bezighoudt. Deze elementen zijn een soort
grondbeginselen waar alles uit voortkomt; 'moeders' werden ze door
Paracelsus genoemd.
De astronomie van Paracelsus had dus niets te maken met de
gebruikelijke astrologische praktijken. Met deze voorstellingen ruimde
hij grondig op: "De planeten, de sterren en het hele firmament in
astrologische zin hebben geen invloed op ons lichaam, onze kleur, onze
schoonheid, onze manier van doen of onze vermogens en
eigenschappen." (Wat ons ziek en gezond maakt, pg. 49). Paracelsus
was het om de inwendige planeten, of planeetkrachten, te doen.
Evenzo was de alchemie voor hem niet de kunst om onedele metalen in
goud te veranderen, maar de kunst om geneesmiddelen van hun slakken
te bevrijden en in zuivere vorm te vervaardigen. "Wat de ogen aan het
kruid zien, of aan stenen of aan bomen, is niet het geneesmiddel. Ze
zien alleen de slakken; maar inwendig, onder de slakken, ligt het
geneesmiddel. Nu moeten eerst de slakken ervan worden afgebikt,
daarna is er het geneesmiddel." (Artsen op dwaalwegen pg. 83).
Vanwege dit concept wordt Paracelsus als de vader van de moderne
geneesmiddelbereiding, of iatrochemie, beschouwd.
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Maar ook homeopaten zien in hem de grote voorloper omdat hij, zonder
het tot een systeem of methode uit te bouwen, het principe van
homeopathische geneesmiddelkeuze heeft beschreven en toegepast. In
het Volumen Paramirum gaf hij een prachtige beschrijving van wat zich
later tot de homeopathische geneeswijze zou ontwikkelen: "De
vertegenwoordigers van de vierde richting heten spiritales, omdat ze in
staat zijn de geesten van de kruiden en wortels te overmeesteren en hun
te gebieden de zieke die zij hebben gevangen en ziek gemaakt, van zijn
kwaal te bevrijden. Net als wanneer een rechter iemand in het blok sluit:
dan is hij ook de enige die hem kan helpen. Want het blok is van hem en
de sleutel ook; alleen hij kan het weer opendoen. Op dezelfde wijze
worden de geboeide zieken door de geesten van de kruiden bevrijd."
(Wat ons ziek en gezond maakt, pg. 19).
In dit Volumen Paramirum (in het Nederlands: Wat ons ziek en gezond
maakt), een van zijn belangrijkste werken, is vooral een uitgebreide
uiteenzetting van zijn etiologie (leer van de ziekteoorzaken) te vinden.
Hij beschreef daar vijf gebieden van waaruit de mens ziek kon worden,
die hij entia noemde: het ens astrale, het ens veneni, het ens naturale,
het ens spirituale en het ens dei. Deze omvatten kosmische en
meteorologische invloeden, het fysiologische gebeuren, psychische
krachten en goddelijke beschikking. Waarmee in feite een grandioos
beeld van de totaliteit van de mens werd ontworpen.
In het Opus Paramirum groef Paracelsus nog wat dieper om te laten zien
hoe gezondheid en ziekte in hun werk gingen. Hij stelde de vraag die
zich al de Griekse natuurfilosofen, van Thales tot Empedocles, hebben
gesteld: wat zijn de grondbouwstenen waaruit alles is opgebouwd? En
zijn antwoord luidde: er zijn drie substanties: sulfur, mercuur en sal.
Substanties niet in de zin van materiële, chemische stoffen, maar eerder
van basisprincipes of processen. En hij zei: vergelijk het lichaam met
een brandend stuk hout: wat er brandt, is sulfur; wat in rook opgaat,
mercuur; wat tot as wordt, sal. Zolang de drie in harmonie met elkaar
functioneren, is de mens gezond. Bij ziekte was het zaak erachter te
komen welk van de drie principes als eerste uit de pas ging lopen.
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Een ander kernbegrip dat eerst in het Opus Paramirum en later nog in
diverse andere boeken werd uitgewerkt, was de tartarus. Van alles wat
wij opnemen, kunnen we maar een gedeelte gebruiken en verwerken. In
ieder mens is een inwendige alchemist, of archeus, aan het werk, die
alles sorteert, ervoor zorgt dat al het nodige op de juiste plaats
terechtkomt en dat dat wat niet deugt, langs diverse wegen buiten wordt
gegooid. Door verschillende oorzaken kan het echter gebeuren dat het
niet lukt om alle rotzooi kwijt te raken, en dan wordt deze opgeslagen in
het lichaam: tartarus. Net zoals de
afzettingen van wijnsteenzuur, tartraat, in
een wijnvat - de klassieke vergelijking.
En zodoende werd Paracelsus vaak
afgeschilderd de eerste die een
uitgebreide theorie van (een groep)
stofwisselingsziekten gaf. Het ging echter
niet alleen om voedsel, al gaf hij en
passant een hele voedingsencyclopedie;
het ging om alles wat de mens opnam:
eten en drinken, lucht, al wat via de
zintuigen werd opgenomen, ervaringen,
indrukken, emoties. En het is individueel
verschillend wat iemand kan verwerken
en wat onbruikbaar zal blijken.
Verder bevatte het Opus Paramirum een verhandeling over het wezen
van de vrouw, met haar eigen "anatomie" en haar eigen ziekten, die
verschillen van die van de man en dus ook anders behandeld moesten
worden. En daarbij ging het om alle ziekten, niet alleen om specifieke
vrouwenziekten. Paracelsus - die in zijn leven bepaald geen
vrouwenvriend was - beschreef de vrouw hier met veel respect en in
poëtische bewoordingen als een aparte kosmos, een 'microkosma'.
Hij sloot dit gedeelte van zijn werk af met een verhandeling over 'de
onzichtbare ziekten', ook een van de gebieden waarop hij pionierswerk
heeft verricht. (Andere zijn bijvoorbeeld de toen nog nieuwe en uiterst
verwoestende syfilis, de geneesmiddelbereiding, de balneologie, en de
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beschrijving van beroepsziekten, in dit geval de mijnwerkersziekte.) In
totaal beslaat alleen al zijn medisch-natuurwetenschappelijk-filosofisch
werk, voor zover het behouden is gebleven, vele duizenden pagina's in
de klassieke uitgave van K. Sudhoff. Hoogtepunt van deze uitgave is het
boek (in deel XII) Astronomia Magna, of de gehele Philosophia Sagax
van de grote en de kleine wereld, dat een complete kosmologie en
antropologie bevat.
Even omvattend is echter het andere, nog veel minder bekende deel van
zijn werk, de verhandelingen over ethische, sociale, maar vooral
theologische vraagstukken, waaronder veel commentaren op boeken uit
het Oude en het Nieuwe Testament. Ongeveer de helft van deze
geschriften is zelfs nog nooit in druk verschenen. Aan de universiteit
van Zürich loopt een Paracelsus-project, dat zich onder andere met deze
editie bezighoudt. Het zal niet verbazen dat Paracelsus als theoloog al
even onconventioneel was als hij als arts was. Zonder zich bij de
reformatorische beweging te willen aansluiten, probeerde hij de
katholieke kerk van binnenuit te hernieuwen, waarmee hij onder de
godsdienststrijders van beide kampen vijanden maakte. "De tempel ligt
in het hart, niet in het gebouw; het ornaat bestaat in het geloof, niet in
het gewaad; de altaren en de zegen bestaan in de liefde, in de handen.
De handen zijn gemaakt om te werken, niet om te zegenen."
Paracelsus stond bekend om zijn lange volzinnen vol hoogdravende taal
tijdens zijn colleges. Van het gedeelte van zijn familienaam Bombastus
is dan ook de uitdrukking "bombastisch taalgebruik" afgeleid.
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In Nederlandse vertaling:
Artsen op dwaalwegen - Labyrinthus medicorim errantium. De
Woudezel, Ossendrecht 2003 (ISBN 90-806875-1-0)
Wat ons ziek en gezond maakt - Volumen Paramirum. De Woudezel,
Ossendrecht 2004 (ISBN 90-806875-2-9)
De Vrouw - De Matrice. De Woudezel, Ossendrecht 2006 (ISBN
978-90-806875-4-7)
Tot zover Wikipedia.
Volgens Paracelsus dient een patiënt zijn eigen geneesheer te zijn,
waarbij de arts hem kan helpen. Paracelsus schaamde zich voor de
artsenarij in zijn dagen vanwege het bedrog. Hij negeerde de gevestigde
orde en nam geen blad voor zijn mond. Hij droeg als hoogleraar geen
toga en baret, maar een gewone stofjas. Hij kleedde zich armoedig,
zodat hoge heren soms niet geloofden dat hij werkelijk een geleerde arts
was. Hij wilde de zieken behoeden voor het bedrog door artsen en
apothekers. Hij verweet hen geldzucht, onkunde en bedrog. Vandaar
dat hij werd verketterd en men hem een duivel noemde. Tegenover
keizer Ferdinand I legde hij uit dat hij niet met artsen in discussie trad,
daar hij hen hun ‘wetenschap’ liet behouden, maar zelf zijn eigen weg
ging. Niemand kon hem zijn vindingen afpakken, daar de massa geen of
weinig tegenbewijzen hadden. Paracelsus zei dat de waarheid geen
andere vijanden kende dan leugenaars. En dat zijn geschriften tot het
einde der wereld zouden blijven bestaan, omdat ze uit de waarheid
voortkwamen. De mens is volgens hem niet alleen een sterfelijk
lichamelijk wezen, maar is in potentie een eeuwig geestelijk wezen dat
boven het zienlijke staat. Wetenschappelijke kennis beweegt zich
volgens Paracelsus slechts aan de buitenkant, maar wij dienen ook de
binnenkant te onderzoeken, het wezen der dingen op te sporen. Dan
leren wij zien dat in de kosmos alles met elkaar in verbinding staat en
een éénheid vormt. Nu leeft de mens nog in gescheidenheid van zijn
Schepper en ervaart de eenheid aller dingen niet meer. Wel is alles van
de mens vergankelijk, maar het altoosdurende in ons staat bóven de wet
van vergankelijkheid, nl.. het beeld Gods. De totale mens is sterfelijk en
bezit geen onsterfelijke ziel. Alleen het nieuwe beginsel van God in de
mens is onsterfelijk, aldus Paracelsus.
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Internationale Varkensgriep Conferentie
Door de elite die op deze conferentie aanwezig was, werd een logo
getoond, waarop het volgende stond geschreven: Uit Chaos tot Orde.
Dat is hetzelfde motto van de vrijmetselaren 33e graad: Ordo Ab Chaos.
Men schept eerst chaos waaruit de Nieuwe Wereld Orde moet herrijzen,
nl.. het koninkrijk van de Masonische Christus (anti-christ).
De komende griep-pandemie geeft aan de wereldleiders de
mogelijkheid om hun nationale infrastructuur aan te passen aan deze
nieuwe ‘zwarte plaag’.
Om de Nieuwe Wereld Orde te vestigen hebben deze elitairen vijf grote
crisis voorbereid. De economische crisis is er daar één van, die in 2008
begon, waarna de volgende eraan komen.

Op een andere conferentie van artsen in Amerika spraken artsen elkaar
over hun beroep. De slotsom van hun bespreking was dat 97% van hun
verrichtingen aan patiënten onnodig waren. Slechts 3% was echt nodig!
Maar ..... , de artsen zouden brodeloos worden indien zij zich zouden
houden aan de 3% nodige verrichtingen!
Ergo, de mensen krijgen behandelingen en medicijnen die in wezen niet
noodzakelijk zijn, met als enig doel om de artsenarij in leven te houden.
Het salk-vaccin wordt door 5 farma-huizen geproduceerd, die allen tot
de Rockefeller-keten behoren. Zie zo, tel uit je winst! Zij verdienen
miljarden aan de vaccins die regeringen met geld van de
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belastingbetalers voor hen inkopen. De vaccins zijn meestal niet eens
goed getest. Vaccins bevatten afgebroken eiwitten, die zijn genomen uit
puisten en etterbuilen van zieke dieren, of uit rotte eieren, gemengd met
dodelijke drugs als carbol, kwik, formaldehyde. Geen wonder dat er
kinderen van sterven na de injecties. Veel artsen weten dat de vaccins
giftig zijn en dodelijk kunnen zijn. Overheden maken mensen bang door
te zeggen dat je kunt sterven als je niet bent ingeënt. Maar juist door de
inenting maakt men het risico op sterven groter. Ook wordt beweerd
dat Asperine geen enkel kwaad kan en goed is voor ons hart. Dat is
bedrog, daar Asperine een drastisch gif is.

Artsen en lijkschouwers werken dikwijls samen en verschonen elkaar,
door nooit te melden dat een plotselinge dood komt vanwege vaccinatie.
Er zijn in Amerika ruim 200.000 artsen die zich schuldig maken aan
incompetentie. Zij geven 1.500.000 onnodige recepten, waaraan 14.000
tot 16.000 mensen per jaar sterven, aldus het rapport over de
conferentie. Er worden ook 2-3 miljoen onnodige behandelingen door
hen uitgevoerd. Volgens de Cornell & Yale-studies worden 1.250.000
ziekenhuisopnames veroorzaakt door medicijn-vergiftiging. De
ziekenhuizen zelf maken in de VS ruim 5 miljoen mensen per jaar extra
ziek. Dit kost per jaar ongeveer drie miljard dollar. Alle chemische
medicijnen zijn gifstoffen die ons niet kunnen genezen! De mensen
geloven erin, doordat het lichaam erop reageert om de gifstoffen eruit te
werpen in een ongekende reactie. Dat vertraagt echter juist de genezing.
Alle vaccins zijn puur vergif en oorzaak van veel ziekten en
stergevallen. Ze geven géén bescherming!
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De eerste doden zijn reeds gevallen bij het HPV-baarmoederhalskankervaccin van Gardasil, zie
www.jankraak-taichitao.nl

In het Reformatorisch Dagblad 01-09-2009 stond dat er onnodig veel
blindedarmoperaties plaatsvinden. ‘Van elke 100 mensen die een
operatie krijgen vanwege een vermoedelijke blindedarmontsteking,
worden er 35 onnodig geopereerd. Betere diagnostiek kan dergelijke
overbodige operaties voorkomen’.
‘Vrouwen worden veel vaker onnodig geopereerd’, zegt dr. Klaas in ‘t
Hof, chirurg in het Flevoziekenhuis te Almere. Jaarlijks krijgen zo’n
17.000 Nederlanders een blindedarmontsteking.

