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Inleiding 

 
Het is beter onrecht te lijden, dan onrecht te doen. 
Onrecht doen, is het grootste van alle kwaad. (Socrates) 
 
Odium Generis Humani is een Latijnse spreuk. Het betekent zoveel als: 
Haat (ook wel misdaad) tegen het menselijk geslacht.  
Ten tijde van de eerste christenen (Tacitus rond het jaar 64) werden zij 
beschuldigd van haat tegen het menselijk geslacht. Zij wilden uit principe 
niet meedoen met de Romeinse maatschappelijke samenleving. Er zijn 
christenen voor de leeuwen geworpen om deze oorzaak. 
Wil men een gerust en vredig bestaan op aarde hebben dan dient men 
mee te huilen met de wolven in het bos. Wie zich niet onderwerpt aan de 
wetten van de keizer of regering, wordt al spoedig van opstand en haat 
beschuldigd. Men dient de keizer immers te geven wat des keizers is, ook 
al heeft hij eerst alles van ons gestolen via zijn trawanten. Wie het niet 
eens is met deze gang van zaken kan op allerlei onheil rekenen. Men dient 
als gehoorzame slaven de massa te volgen in het ‘kwaad’. De mensen 
moeten slapend worden gehouden op allerlei wijze en met alle middelen 
die de keizer en zijn trawanten bedacht hebben. Ontwaking en 
bewustwording zijn twee zeer kwalijke zaken voor de regerende klasse. 
Dat moeten zij so-wie-so zien te voorkomen. 
  
Bewustwording 
Bewustwording is vandaag de dag echter niet meer tegen te houden. 
Moderne communicatie en media-middelen helpen daaraan mee.  
Wanneer wij ontwaken uit de eeuwenlange roes, en onze ogen uitwrijven, 
geloven wij eerst niet wat wij zien en gewaar worden. Dan vragen wij 
ons af wie vandaag de dag degenen zijn die wij van haat tegen het 
mensdom moeten verdenken?  Wij zien immers dat heel veel dingen op 
de aarde niet goed gaan, althans dat ze in strijd zijn met de natuurwetten. 
Vandaar dat sommigen (klokkenluiders) aan de bel trekken om de 
aandacht van de mensen op de diverse misstanden te richten, zodat er 
gezamenlijke actie kan worden ondernomen.  
Er zijn van staatswege best wel allerlei instellingen om een betere 
maatschappij op te zetten. Er worden wereldwijd vergaderingen belegd, 
conferenties gehouden over belangrijke onderwerpen. Maar we zien 
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helaas dat er weinig of geen wezenlijke veranderingen uit voortkomen 
die de mensheid ten goede komen.  Wij zouden allen graag een veiliger, 
schoner, gezonder, vrijer, eerlijker, verdraagzamer, en wat al niet meer, 
soort samenleving voor ogen willen zien dan de vervallen wereld van 
vandaag.  De nieuwsmedia tonen ons beelden en verslagen die niet erop 
wijzen dat we langzaam of met sprongen naar een betere wereld 
onderweg zijn.  De zeer vele misstanden op allerlei levensterreinen geven 
vooralsnog geen hoopvolle vooruitzichten.  De huidige technologische 
vooruitgang is indrukwekkend, maar daar tegenover staat de 
onheilspellende achteruitgang van onze volksgezondheid, van ons 
milieu, van onze vruchtbaarheid, van het uitsterven van dier- en 
plantensoorten. Doe daarbij de teloorgang van onze taal, volksaard, 
nationaliteit, creativiteit, etc.  
Hoe komt dat verval?  Wie zijn de verantwoordelijken?  Wat kunnen wij 
doen tegen de oprukkende chaos? 
 
Wij moeten voorlichting geven op allerlei gebieden waardoor de mensen 
ontwaken. Alleen door massale ontwaking zullen de mensen een vuist 
maken en in staat zijn positieve veranderingen aan te brengen. Een 
krachtig volk is een machtig volk om corrupte parasieten van zich af te 
schudden.   
Wij dienen de diverse systemen die momenteel aan de macht zijn door te 
lichten, hun kwade invloeden aan het licht te brengen. Wij zullen de 
verantwoordelijken van de uitbuitende systemen erop moeten wijzen dat 
niet wij het menselijk geslacht haten, maar dat zij door hun gedrag en 
daden het menselijk geslacht ten gronde richten. Wanneer wij die taak 
opnemen, zijn zij niet meer te verontschuldigen, aangezien zij alsdan 
willens en wetens door zijn gegaan op hun heilloze wegen.  
 
Wij zullen de politieke systemen, de religieuze systemen, de 
maatschappelijke systemen, de groot-industriëlen, de farma-industrieën, 
de voedingsmiddelen industrieën, de financiële bank-wereld en de 
religieuze instellingen etc., hun gedrag tonen en de gevolgen ervan onder 
ogen brengen.  Wij zullen hen voor de keus plaatsen om te stoppen, zich 
om te keren ten gunste voor het mensdom, daar wij hen niet langer 
wensen te volgen in het kwaad. Wij dienen ons vrij van hen te maken, 
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soeverein. Daartoe zijn mogelijkheden, zoals te zien op Internet zie: 
www.pateo.nl 
En   www.ikclaimmijnnaam.nl 
Bekijk de video’s op youtube van Luca van Dinter, de vrije mens, de 
soevereine mens, en het vrijheidsfestival:  
https://www.youtube.com/watch?v=qPCjEVq0K6E 
 
http://www.davidicke.com/headlines/79540--081358-all-wars-are-bank
ers-wars-the-movie 
 
Als werkelijk vrije mensen zullen wij -netzo als het volk Israel uit Egypte 
werd geleid- komen in het ‘nieuwe land Kanaän’. Het was voor het volk 
Israel in het geheel niet nodig geweest om 40 jaren in de woestijn te 
vertoeven. Indien ze maar de juiste weg waren gevolgd en zich niet door 
angst hadden laten leiden. Ze waren alsdan binnen enkele maanden in het 
Beloofde land aangekomen. Wij dienen ons niet door angst te laten 
leiden. (Endorfine neemt angst weg) De grote reuzen waartegen wij te 
strijden hebben, zullen één voor één vallen voor en door de waarheid. 
David versloeg reus Goliad slechts door een klein steentje te richten op 
zijn slaap. De vrijheid is voor het grijpen, en wij dienen ons niet van de 
rechte weg af te laten brengen door list en bedrog van de huidige 
slavendrijver-systemen, en de psychopaten die erachter zitten.  
 
Endorfine 
Kijk op Internet bij Endorfine hoe dat aangemaakt wordt in ons lichaam, 
en waar het goed voor is.  Zie: 
http://www.gezondekeuzes.com/sport/endorfine-aanmaken/ 
  
Endorfine aanmaken? Hoe doe je dat? 
Ons lichaam is in staat zelf verschillende stofjes aan te maken die een 
gelukzalig gevoel met zich mee brengen. Ze worden o.a. aangemaakt als 
je langdurig een sport beoefent. Bijvoorbeeld bij hardlopen. 
Tijdens en vooral na het hardlopen zal je je prettiger voelen, vooral 
duursporters krijgen hierdoor een zeer ontspannen en gelukkig gevoel, 
dit komt doordat de zenuwcellen endorfine aanmaken. 
Dit komt door het vrijkomen van de zogeheten neurotransmitters. 
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Neurotransmitters zorgen voor de communicatie tussen zenuwen in het 
lichaam en in de hersenen. Deze worden aangemaakt op basis van 
voedingsstoffen via bloed of op basis van DNA. Vooral door het eten van 
gezonde voeding stimuleer je deze neurotransmitters enorm. 
Gezonde voedingsstoffen breken zowel lichamelijke als geestelijke 
blokkades af, waardoor onze hersenen een constante stroom van 
gelukshormonen gaan produceren. Voorbeelden van enkele 
neurotransmitters zijn: Endorfine, Dopamine en Serotonine. Deze gaan 
we hieronder behandelen. 
 
Wat gebeurt er precies bij deze stofjes en wanneer komen ze vrij? 
Endorfine aanmaken: 
 
Endorfine wordt aangemaakt 
bij activeiten waar we van 
genieten. 
Endorfine zorgt voor een fijn 
gevoel. Endorfine wordt 
aangemaakt na een 
lichamelijke inspanning.  Deze 
zorgen bij hardlopers voor een 
endorfine-rush, ook wel 
runners-high genoemd. 
Als je verliefd bent ga je ook 
endorfine aanmaken. Vandaar 
dat heerlijke gevoel van 
kriebels in je buik. 
Endorfine komt ook vrij bij het 
eten van suiker en vet. Veel 
mensen krijgen een goed 
gevoel na het eten van ijs of 
chocola. 
Richting het einde van een zwangerschap wordt er endorfine aangemaakt 
om de bevalling meer dragelijk te maken. 
Endorfine vermindert pijn. Het lichaam beschermt zichzelf door het 
aanmaken van extra endorfine. Hierdoor kan je ook in een duffe soort 
roesachtige fase terecht komen. 
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Endorfine versterkt de weerstand (het immuunsysteem). 
Endorfine zorgt dat je minder snel last krijgt van depressies en er is sprake 
van een mindere aanmaak van stresshormonen. 
Endorfine zorgt voor een vermindering van angst. 
  
 
Zie eens Jesaja 10:1 ............ 
1 Wee dengenen, die ongerechte inzettingen inzetten, en den schrijvers, 

die moeite voorschrijven; 

2  Om de armen van het recht af te wenden, en om het recht der ellendigen 

Mijns volks te roven, opdat de weduwen hun buit worden, en opdat zij de 

wezen mogen plunderen! 

3  Maar wat zult gijlieden doen ten dage der bezoeking, en der 

verwoesting, die van verre komen zal? Tot wien zult gij vlieden om hulp, 

en waar zult gij uw heerlijkheid laten? 

En Jesaja 33:1  over de verwoester die zelf verwoest zal worden. 

 
Zie: www.vrijspeker.nl 
 
De bukkende burger, inzet van drones 
Er was een tijdperk dat we geen BTW betaalden. Toen begon het met een 
paar procent. Het is nu 21 procent. Er was een tijdperk dat alleen de 
rijksten een bescheiden inkomsten belasting betaalden. Thans betalen 
velen het en is het toptarief 52 procent. Er was een tijdperk dat Nederland 
flitspaalvrij was. Door de wet Mulder, het CJIB en de flitspaal en de 
traject controles zijn de Nederlanders wereldkampioen verkeersboetes 
betalen geworden. 
Er was een tijdperk dat er geen drones boven onze wijken vlogen. 
Moeilijk voor te stellen nietwaar? Wel, we hebben het te danken aan een 
paar VVD en CDA politici die in een verkiezingsstrijd over elkaar heen 
buitelden. Gemeenteraadsverkiezingen 2014. Beiden claimden de 
geestelijke vader te zijn van de drone inzet om de burgers in de gaten te 
houden. 
Het einde van de privacy is weer wat nader. De controle dwang der 
huidige overheid gaat verder dan Honecker’s natste droom. De kapitalist 
verkoopt volgens Marx het touw waarmee hij wordt opgehangen, de 
naieve in de democratie gelovende kiezer betaalt echter zijn eigen touw. 
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Sterker nog, hij vraagt zijn heersers op de knieen om het touw te mogen 
betalen…… 
 
NB: Trouw maakte het volk vorig jaar alvast warm voor het volgens hun 
ethisch hoogstaande concept bewapenbare drones….. Hoe ziek kan een 
maatschappij zijn? 
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De Duitse Schuldcultuur 

Wie zich hierin wil verdiepen kan op Internet in "De Echte Krant" er meer 
over lezen, zie: 
http://www.echtekrant.be/ 
 
De echte aanleiding voor de tweede wereldoorlog: 
  
De mythe over 'de schuld' van Duitsland 
 
Vele mensen denken de echte geschiedenis te kennen van de tweede 
wereldoorlog. Lijvige boeken zijn geschreven over allerlei verschillende 
veldslagen zoals Stalingrad en D- Day. Maar de werkelijke 
begingeschiedenis van de tweede wereldoorlog is altijd ontzettend wazig 
benaderd. Zelf ben ik meer geïnteresseerd in het ontstaan van iets. En dan 
kom je ineens tot de vaststelling dat men tijdens geschiedenislessen 
hierover belogen is geworden. De zogenaamde notoire connaisseurs 
(kenners)  weten niets als je doorvraagt om hoeveel troepen het ging en 
waarom Duitsland op een gegeven moment België en Nederland is 
binnengevallen, of Noorwegen. 
 
Als je dan gaat graven in de vele documenten die op een gegeven moment 
zijn vrijgekomen dan zie je ineens een veel andere ontstaansgeschiedenis 
waarvan het eerste deel reeds is gepubliceerd in de vorm van een pdf. Het 
tweede gedeelte sluit hier naadloos op aan. Want tenslotte kennen we 
allerlei heldenverhalen van geallieerden die na de oorlog 11 miljoen 
Duitsers hebben afgemaakt waaronder 1,5 miljoen Duitse krijgs 
gevangenen welke mochten wegrotten in gevangenkampen zonder 
sanitair of verdeling van voedsel. Ze zijn uitgehongerd en in erbarmelijke 
toestand gestorven en dat alles mag op het conto worden geschreven van 
Churchill en Eisenhower. De zogenaamde helden van deze oorlog! Stalin 
had toen al 40 miljoen doden op zijn geweten maar over Hitler, daarover 
moeten we alle leugens kennen. Deze man was slecht? Een man die van 
mei 1933 tot mei 1940 niets anders heeft gedaan dan gebedeld om vrede 
in Europa? En dat alles om Europa een tweede grote oorlog te besparen?  
 
We zullen tegelijkertijd met nog wat mythes afrekenen die in eenieders 
hoofd rondspoken, opgedrongen door de hersenspoeling van verplicht 
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onderwijs. Mythes die van Duitsland een agressor maakten terwijl de 
bewijzen laten zien dat Duitsland het slachtoffer is geweest en vooral 
Frankrijk en Engeland de agressors. Ondanks het niet tegen te spreken 
bewijs zijn nog miljoenen mensen ervan overtuigd dat Duitsland de 
agressor was! En toch zijn alle opgedrongen hersenspinsels niet meer dan 
propaganda van na de oorlog. 
 
De enige waarheid is: Amerika, Engeland en Frankrijk zijn nog steeds de 
meest oorlogszuchtige landen ter wereld. (Tot zover De Echte Krant) 
 
Duitsland 
De Duitsers moeten volgens de geallieerden een blijvend schuldgevoel 
worden aangesmeerd na Wereldoorlog 2. En waarom?  
De Duitse regeringsleiders staan onder invloed van de geallieerden en 
werken er hard aan mee om hun burgers te voorzien van een zeer groot 
schuldgevoel, zodat er sprake is van een schuld-bezetenheid. Het Duitse 
volk zou als volk het zwaarste gezondigd hebben tegen de menselijkheid, 
met name tegen de Joden. Dat dit onjuist en oneerlijk is zullen wij 
uiteenzetten. Het gaat echter niet om het gehele Duitse volk dat zo 
misdadig zou zijn als geen ander volk op aarde. In een volk gaat het 
meestal om een zeer kleine groep van ongeveer 0,5% die men de schuld 
kan geven van misdaden tegen de menselijkheid. Dat zijn dikwijls 
psychopaten die aan de macht zijn gekomen. Deze lieden heulen mee met 
de illuminati en consorten.  De rest van de bevolking, dus ongeveer 
99,5% kan men niet met schuld beladen. De illuminati geallieerden 
hebben van Duitsland een voortreffelijke profijtelijke melkkoe gemaakt. 
Deze schuld-religie loopt gesmeerd, aangezien een onder 
schuldgevoelens gebukt gaand volk zich gemakkelijk laat uitmelken. Het 
Duitse volk is ten onrechte afgeschilderd als het meest barbaarse volk van 
Europa, doordat daar de holocaust zou hebben plaatsgevonden. Duitsland 
betaalt jaarlijks nog steeds Wiedergutmachung aan de staat Israel, die er 
tijdens WO2 nog niet eens was. Duitsland is tot zondebok gemaakt. Men 
mag zelfs geen vragen stellen bij de holocaust, wat in Duitsland strafbaar 
is. Ontkenning ervan rekent men in Duitsland als een van de zwaarste 
misdrijven. Ernst Zündel zat er voor in de gevangenis, en ook de advocate 
Silvia Stolz en anderen meer.  
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Wanneer men het boek van prof. L. A. Waddel "The Phoenician Origin 
of Britons, Scots & Anglo-Saxons" leest, wordt het wel duidelijk dat het 
besluit van De Echte Krant inderdaad op waarheid berust:  De enige 
waarheid is: 
Amerika, Engeland en Frankrijk zijn nog steeds de meest oorlogszuchtige 
landen ter wereld. 
In onze brochure 638 is daar een opmerking over gemaakt. 
 
 Nazi-oma’ in cel om ontkenning holocaust  
02 SEP 2016  

DETMOLD - Een 87-jarige vrouw 
uit het Duitse dorp Vlotho is tot acht 
maanden gevangenisstraf 
veroordeeld wegens haar 
ontkenning van de holocaust. De 
vrouw, Ursula Haverbeck, had in 
februari in een brief aan 
burgemeester Rainer Heller van 
Detmold de misdaden begaan in het 
nazi-concentratiekamp Auschwitz weersproken. Het was maar 
een werkkamp, zei zij. Haverbeck is weduwe van een nazi-
ambtenaar. De rechter in Detmold vond het ongepast haar een 
voorwaardelijke straf op te leggen. Haverbeck had het tijdens haar 
proces nog bonter gemaakt door te herhalen dat volgens haar de 
nazi's niet stelselmatig Joden vervolgden. De ontkenning van de 
shoa of de holocaust, zoals de vervolging door de nazi's wordt 
genoemd, is - net als in Nederland - een strafbaar feit in de 
Bondsrepubliek. 

Uit het boek "Verbrechen am Deutschen volk" van Erich Kern een citaat 
wat een oproep toont van Ilja Ehrenburgs: 
  
"Wij zeggen niet langer goede morgen of goede nacht! Wij zeggen ‘s 

morgens: Doodt de Duitsers!  en ‘s avonds: Doodt de Duitsers! Het gaat 
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tegenwoordig niet meer om boeken, om liefde en om sterren. Het gaat nu 

om de enigste denkstof: de Duitsers te doden. Ze allemaal te doden. Sla 

de Duitsers dood, was het gebed van een oude moeder. Sla de Duitsers 

dood, zo vulde haar kind haar aan.  

Duitsers zijn geen mensen. Duitsers zijn tweebenige dieren, beestachtige 

wezens. Ze hebben geen ziel. Het zijn eencellige levende wezens, zielloze 

microben, die met machines, wapens en landmijnen uitgerust zijn. 

Wanneer u een Duitser verslagen hebt, versla er dan nog één. Het geeft 

aan ons geen groter vermaak dan Duitse lijken".   
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Welnu, dat hebben de geallieerden waar gemaakt. Zij hebben zelfs na de 
tweede wereldoorlog minstens acht miljoen Duitsers omgebracht! Dat 
was een ware holocaust op Duitsers!  
 
Enige boeken waarin wordt aangetoond dat de Duitsers niet de zondebok 
zijn die van hen gemaakt is door de geallieerden: 
Bernhard C. Wintzek – Wikipedia 
de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_C._Wintzek In cacheVergelijkbaar 
... Unsere Väter waren keine Verbrecher: wie es damals wirklich war, 
Mut-Verlag  
 
unsere grossväter waren keine verbrecher - Nwbb.org 
www.nwbb.org/Kampagnen/awa/index.htm In cache 
UNSERE GROßVÄTER WAREN KEINE VERBRECHER !!! Alle 
Inhalte, d.h. Texte 
, Grafiken und Bilder, dieser Internetseite mit ihren Unterseiten werden 
... 
Unsere Mütter, unsere Väter begingen nicht diese Kriegsverbrechen 
www.katholikenkreis.de/Presse-Dateien/ZDF-Kriegsfilm.htm In cache 
In dem dreiteiligen Fernsehfilm „Unsere Mütter, unsere Väter“ werden 
die Wege  und ... Die meisten Krankenschwestern waren keine „braunen 
Schwestern“. 
Om de eerste Wereldoorlog in gang te zetten heeft de Amerikaanse 
president W. Wilson de Amerikanen misleid door beelden te gebruiken 
dat Duitse soldaten naar Belgie gingen om daar van babies de ledematen 
af te rukken. Toen bewilligde het volk erin om de oorlog te beginnen, 
aldus professor dr Cees Hamelink. 
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Politiestaten en dictaturen 

De zionistenstaat die zich ten onrechte tooit met de naam Israel heeft 
bijna 5000 woningen van Palestijnen met de grond gelijk gemaakt, naar 
aanleiding van het vermoeden als er een terrorist of familie ervan 
woonde. Men vindt het in die zion-staat heel rationeel om dit soort 
collectieve straffen uit voorzorg uit te delen. De mensheid –althans het 
oorlogvoerende deel ervan-  moet de maat zelf vol maken, zodat JHWH 
naar eer en geweten hen tzt kan bezoeken. Het blijkt uit de afschuwelijke 
feiten dat de maat van dit soort moderne Amorieten zo goed als zeker vol 
is. De verwoesters ontzien niets en niemand. Zij verwoesten de natuur, 
de planten, de bomen, de dieren, goede landschapsgronden, en zelfs de 
mensen, en ook henzelf.  Bouwwerken of kunstwerken waaraan anderen 
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met hart en ziel hebben gewerkt, hakt men in puin, ook al bekennen zij 
zelf dat de bouwsels toch wel uniek waren.  De macht die zij naar zich 
toe hebben getrokken, maakt van hen blinde verwoesters. Macht 
corrumpeert. Het gebouw van hun macht zal onder het eigen gewicht van 
hun verwaande hoogmoed ineens in elkaar storten, namelijk wanneer de 
burgers hun beleid niet langer accepteren. Jesaja 33 laat zien wat er met 
de machthebbers zal gaan gebeuren. Er zijn talrijke voorbeelden van 
dramatische gebeurtenissen waarin ambtenaren hun macht misbruikten 
en burgers het leven zuur maakten.  Sommige ambtenaren zijn 
onbekwaam om in de gewone maatschappij te kunnen functioneren, en 
via hun overheidsambt kunnen ze zich alsnog waar zien te maken. Zij 
leggen op nietige dingen de burgers hoge boeten of dwangsommen op, 
gesteund door een aantal collega’s en juristen, die als aasgieren de 
burgers het vlees van hun lijf afscheuren.  Schrijnende gevallen kan met 
steeds in de kranten lezen, zoals onlangs in Oss, waar een man zijn rode 
dak groen verfde en daar een boete van 6000,- euro voor ontving.  Die 
boete kon hij niet betalen en nu dreigt hij uit zijn huis te worden geplaatst.  
Dit soort overheden vergeten dat zij ten dienste dienen te zijn voor de 
burgers en hen niet dwars mogen zitten.  

Het boek van Decorte  “De Waanzin van het intellect”  zou tot verplichte 
leesstof moeten worden van ambtenaren. 

  Aleppo Syrie 
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Het was tijdens de donkere middeleeuwen heel rationeel dat heksen en 
ketters verbrand werden. Heksen en ketters zorgden immers voor rampen 
en onheilen, zo dacht men. Men bond dan ook de strijd aan tegen deze 
vermeende trawanten van de denkbeeldige duivel, waarvan men dacht 
dat het een geest en lijfelijk figuur was.  Vandaag de dag vindt men het 
heel rationeel wanneer een politiek leider van een land als Irak, nl 
Saddam Hussein de oorlog wordt verklaard, omrede dat hij 
massavernietigingswapens zou bezitten en zelfs zijn eigen bevolking 
daarmee zou omzeep helpen. Dit moest voor de geallieerden de grond 
zijn om de oorlog tegen Irak te rechtvaardigen. Na die oorlog werd 
bekend dat er in het geheel geen massa-vernietigingswapens gevonden 
zijn. De oorlog was niet tevergeefs vond men, aangezien Amerika de 
oude kunstschatten uit musea kon wegroven, en de artifacten voor 
sterrenpoorten-technieken. Daarna was Libië aan de beurt, want Gadaffi 
zou een dictator zijn. Libië werd platgebombardeerd door de geallieerden 
en Gadaffi gedood (vermoord). Het volk zit met de gebakken peren, een 
totaal verwoest land, en de geallieerden  hebben het vele goud en de ruwe 
olie. Dus een rijke buit.  
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Tenslotte viel het oog van de geallieerden op Syrië, nog zo’n dictator zei 
men, nl Assad. Tijdens de strijd tegen Assad zijn honderdduizenden 
onschuldige burgers gedood, en veel burgers zijn op de vlucht geslagen, 
om als immigranten in het Westen aan te komen.  Syrië is grotendeels 
verwoest, met name Aleppo. Het gaat de geallieerden niet om Assad, 
maar om de uranium die in Syrie aanwezig is. Putin Rusland steunt 
Assad, en Putin wordt gedemoniseerd door de geallieerden. Hij is gelijk 
het zwarte schaap, die De Krim zomaar inpikte.  In ons land vinden 
autoriteiten het heel rationeel om torenhoge dwangsommen op te leggen 
aan zogenaamde illegale bouwsels of illegale bewoningen van 
zomerhuisjes. Zij zien dit als een stok achter de deur om de burgers te 
dwingen. Bij ongehoorzame burgers  wordt gehandhaafd met grof geweld 
en grof materieel. Zelfs de mooiste kunstwerkjes moeten eraan geloven. 

Naastenliefde is zoek 

In India werd dhr Matibool (nachtbewaker)  aangereden door een truck 
en lag daarna gewond op de straat. De chauffeur van de truck stopte en 
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liep naar de man, keerde zich om en vertrok weer. Een videocamera zag 
dat er 140 auto’s passeerden, 82 ricksaws voorbij reden, 181 fietsers 
reden langs en 45 mensen liepen langs, waarbij niemand naar de man 
omkeek! Zelfs een politieauto reed voorbij zonder te stoppen. De enige 
man die stopte met een karretje liep naar de gewonde man en stal diens 
telefoon en vertrok weer. Na een half uur zag een vriend van de man hem 
liggen en belde de politie. Het duurde 40 minuten voordat er hulp kwam. 
Op weg naar het ziekenhuis overleed het slachtoffer. De politie wist nog 
wel de chauffeur van de truck te achterhalen. De heer Matibool had twee 
zoons en twee dochters.   Ja ja, zo gaat dat in India. In andere landen is 
het soms niet veel beter. In Nederland liggen mensen soms maanden dood 
in hun flat of woning zonder dat iemand hen mist.  Het is de mentaliteit 
van Kain: Ben ik mijns broeders hoeder?   De Samaritaan in de gelijkenis 
toonde wel barmhartigheid. En zo hoort het ook. 

Het Khazarische misdaadsyndicaat 

Het zijn vooral de Khazaren en nakomelingen en Kain en Ezau die als 
een soort elitairen, bankiers en regeerders  met ongelooflijk bedriegelijke 
en corrupte misdaden de mensheid in hun slavensystemen gevangen 
houden en uitbuiten. Zij houden de mensen met brood en spelen zoet en 
geven een zeker economisch welvaren, 
zodat de mensen hen niet herkennen als 
manipulators en misdadigers. Hun 
geldsysteem bestaat uit puur lucht, is vals 
en bezit geen echte waarde. Daarmee 
hebben zij de wereld vervuld en de 
mensheid in hun machtsgreep. De 
Khazaren hebben vanuit Nederland, 
Engeland (City of London) en de VS (de 
FED) hun macht en oorlogzuchtige 
praktijken uitgevoerd en doen dat nog. Zij 
hebben grote internationale 
ondernemingen opgezet waarmee zij de 
mensheid afhankelijk hebben gemaakt 
voor voedsel, kleding en allerlei andere benodigdheden.  The City of 
Londen is een maffia-vrijstaat met de Rothschilds aan het bewind.  
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Nagenoeg alle westerse landen zijn betrokken bij de internationale 
samenzwering tegen de mensheid. Het Vaticaan is de religieuze motor 
achter de drijfsveer om alle landen binnen de Global Estate Trust te 
vergaderen. Dat moet dan de zogenoemde Nieuwe Wereld Orde zijn 
waarover de Bush-familie gaat. In 1537 heeft de Heilige Stoel reeds 
verklaard ernaar te streven om alle landen binnen deze trust te brengen, 
en wel op basis van het zogenaamde zeerecht en de Romeinse curie. De 
trust bezit het IMF, de Wereldbank en zo goed als alle banken op aarde. 
Daarmee verstrekken zij kredieten aan regeringen, waarbij de particuliere 
eigendommen van het volk als zekerheidsstelling dienen. Wij menen iets 
te bezitten, maar dat is reeds door onze regering overgedragen aan de 
trust vanwege onze staatsschuld. Wij dienen onze kinderen binnen 3 
dagen op te geven na geboorte, waar zij alsdan ingeschreven worden als 
ondernemers bij de staat. Die inschrijving gebeurt onder hun eigen naam, 
maar dan in hoofdleters. Dit is identiteitsdiefstal op grote schaal, zonder 
dat de bevolking zich ervan bewust is. Deze fraude duurt reeds meer dan 
500 jaar lang. De meeste mensen hebben geen flauw idee wat er met hun 
identiteit wordt gedaan, met hun naam en vermeende bezit. Banken zetten 
ook hypotheken van niets vermoedende klanten om in verhandelbare 
waardepapieren.  Overheden staan weer onder controle van deze 
Khazaren en hebben de opdracht om ons vermogen en bezit in beslag te 
nemen , o.a. door inflatie of geldontwaarding. Ze zijn druk bezig om alle 
contant geld af te schaffen, zodat zij met zogeheten elektronsiche geld 
alles van de burgers kunnen volgen. Het einde van deze Kain en Ezau-
nazaten is in zicht. Wie er meer over wil lezen kan op onderstaande link 
klikken:   

http://finalwakeupcall.info/blog/2016/04/20/khazarian-crime-syndicaat/ 

Khazarian Crime Syndicaat      van Peter Meyer 

De verrotte maatschappij waarin we leven. 

Evaluatie van misdaden tegen de mensheid: 
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Het merendeel van de door Khazarian bedreven oplichtingsmisdaden in 
de afgelopen eeuwen zijn inmiddels gewoonte en wet geworden, en 
worden beschouwd als te doen gebruikelijk. Deze misdaden zijn zo 
ongelooflijk bedrieglijk en corrupt waarvan extra uitleg nodig is om 
iedereen te wekken. Met ons allen zijn we dagelijks het slachtoffer van 
deze op grote schaal gepleegde 
fraudes, die zo lang geleden in 
gang werden gezet dat zelfs 
niemand deze meer herkend als 
misdaad. 

De echte macht in de wereld is niet 
de gekozen regering die in dienst is 
van het volk om hen te dienen, maar het is de Illuminatie gecontroleerde 
bankwereld die iedere burger manipuleert. Politici financieel gesteund 
door partij fondsen, bijdragen van big business, campagne-fondsen, enz. 
zij worden zodoende het eigendom van het misdaadsyndicaat om 
blijvend te worden gecontroleerd en gechanteerd door deze criminelen. 
Ze zijn ingehuurd en hersen gespoeld en worden gemotiveerd nieuwe 
regels en wetten in te voeren die de Khazarians het vergemakkelijken hun 
netwerken in de maatschappij in omvang en penetratie uit te breiden, 
teneinde de continuering van hun fraude te ondersteunen en af te dekken. 
– Hun vals geld systeem vertegenwoordigt daarin prioriteit; het kort 
houden van de bnp-groei vereist dat wetten worden ‘herzien’ en daardoor 
het geld van de middenklasse naar de rijken stroomt. – In tegenstelling; 
echt geld heeft waarde van zichzelf, omdat het wordt gebruikt als 
ruilmiddel voor andere zaken van waarde. Dit geld kan niet worden 
gemanipuleerd.  

Onvoorstelbare fraude: 

Onvoorstelbare hoeveelheid fraude heeft de wereld overspoeld in de 
afgelopen honderden jaren, in het bijzonder gepleegd door middel van 
criminele banken en overheidsdiensteninstellingen, met uitgebreide 
tentakels tot in de verste uithoeken van de wereld. Deze enorme 
criminaliteit kan niet worden uitgeroeid door de inspanningen van één of 
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zelfs dertig landen, omdat deze misdaden zich over de hele wereld in 
bijna alle landen hebben vermenigvuldigd met dezelfde resultaten, 
moeten ze als een wereldwijd probleem worden aangepakt en opgelost in 
het voordeel van het volk, want het volk heeft hiervoor nimmer 
toestemming gegeven noch geprofiteerd van deze criminele activiteiten, 
verricht door de centrale bankiers en hun zakelijke complices. Alle 
mensen over de hele wereld zijn gezamenlijk het slachtoffer van deze op 
onvoorstelbare schaal verrichtte criminele misdaden en fiduciaire 
vertrouwensfraudes. 

De mensen in de westerse wereld, Japan en Australië zijn nog niet 
vernietigd door de Brits gecontroleerde Federale Verenigde Staten met 
hun eindeloos oorlogszuchtige daden en hun bedrieglijk geldsysteem dat 
werd ontworpen om de waarde van het geld te manipuleren door middel 
van inflatie. In de afgelopen honderd jaar alleen al is de Amerikaanse 
dollar, en mutatis mutandis alle andere belangrijke papieren valuta’s, 
gedevalueerd met meer dan 98%, als regelrecht gevolg van roekeloos, 
crimineel, onwettig en fiduciair vertrouwensfraude van de kant van de 
centrale bankiers en hun banken-kartels. 

Om de enorme omvang en bestendigheid van de criminaliteiten en 
fraudes te begrijpen, die ons allemaal treffen, is het belangrijk te weten 
dat het merendeel ervan wordt verricht door de corporate banken en 
corporate overheidsdiensten, gepresenteerd als gelegaliseerde 
bankinstellingen en zogenaamd ‘gekozen regeringen’ die in plaats van 
het volk te dienen gewoon ingehuurde aannemers zijn van de Britse 
Kroon in de ‘City’ van London. 

Al deze ondernemingen zijn in handen van buitenlandse “Bloodline” 
families. Ze zijn privébedrijven, waarvan de meeste franchisenemers zijn 
van de particuliere centrale bank van Londen, gesitueerd in de City van 
London, dat een eigen Khazarian Maffia natiestaat is, met eigen 
ambassadeurs en politie. De ‘City of London’ is geen onderdeel van het 
Verenigd Koninkrijk en betaalt geen belastingen. De bankfamilie 
Rothschild gebruikte geheime illegale operaties om enorme 
hoeveelheden geld te bemachtigen waarmee ze het Verenigd Koninkrijk 
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kochten. Ze breidden hun ‘koninkrijk’ van private centrale banken over 
de hele wereld uit, en zijn het functionele hoofd van de Khazarian Maffia, 
dat het grootste georganiseerde Crime Syndicaat van de Wereld is. – Het 
is bekend dat het RKM private centrale banksysteem internationaal 
functioneert als een octopus met vele tentakels. De enige reden dat 
mensen belasting betalen is omdat de RKM Banksters elk land in hun 
eigen politiestaat hebben getransformeerd met het gerechtelijk apparaat 
als hun “eigendom”, en het vermogen ongebreidelde macht uit te oefenen 
onder bedreiging van gevangenisstraf om naleving af te dwingen. 

Het is nú de hoogste prioriteit deze criminelen en oplichters die 
verantwoordelijk zijn voor alle hedendaagse misère op de wereld 
voorgoed uit te roeien. Al deze banken en overheden zijn gecontroleerde 
buitenlandse Khazarian ondernemingen, aannemers, en instanties die 
verantwoordelijk zijn voor het wanbeleid dat het grootste deel van de 
wereld in een diepe recessie tot aan de rand van de afgrond heeft gevoerd. 

Betrokkenheid van Royalty: 

Hare Koninklijke Hoogheid Elizabeth II en haar voorgangers, met de 
Lords van de Admiraliteit, de burgemeester van Londen, en hun 
voorgangers hebben hun gezworen ‘Eerbiedwaardig Vertrouwen’ 
geschonden en vertrouwensbreuk gepleegd met betrekking tot de 
corporate ‘Naties Trust’ voor en gedurende tenminste een periode van 
150 jaar. 

Omdat alle westerse landen betrokken zijn bij dezelfde frauduleuze 
regelgeving, legt dit de internationale samenzwering bloot die alle naties 
controleren en bedriegen. De Heilige Stoel heeft verklaard er naar te 
streven hiervan een ‘Global Estate Trust’ te vormen op grond van de 
convocatie van 1537 dat alle landen binnen deze Trust omvat en te 
streven naar Global jurisdictie en gezamenlijke overheidsdiensten voor 
alle naties, m.a.w. de nieuwe wereldorder. In feite is de Heilige Stoel 
verplicht een vreedzame oplossing te verkrijgen en de teruggave en 
handhaving van eigendomsrechten te garanderen. Als de Heilige Stoel dit 
niet corrigeert door te stoppen met deze systematische fraude tegen de 
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mensheid, is de Global Estate Trust in strijd en betekent dit 
vertrouwensbreuk. 

 

Het Vaticaan: 

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.  

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. 

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 
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agentschappen. En wel om de reden dat deze ondernemingen nooit door 
het volk zijn goedgekeurd om krediet te verstrekken door daarvoor onze 
particuliere eigendommen aan te wenden als zekerstelling van hun 
schulden bij alle overheidsdienstondernemingen of wat dan ook. 

Ze beweren dat wij, de levende mensen, verantwoordelijk zijn voor het 
betalen van hún schulden omdat ze van elk persoon een onderneming 
maakten onder bedrieglijk dezelfde naam in hoofdletters, zo konden we 
worden geplunderd door het bancaire kartel, terwijl in feite diegenen 
verantwoordelijk zijn die dit alles hebben gecreëerd. Door gebruik te 
maken van dezelfde benaming, het openbare ambt kunnen uitoefenen 
t.b.v. hún eigen voordeel. 

De Federal Reserve Bank en de centrale banken controleren de failliete 
geïncorporeerde naties als hun failliete doorstroomhuis om doelbewust 
enorme bedragen aan krediet veilig te stellen met als zekerheid de 
dekking door activa van alle mensen in die natuurlijke natie, en deze 
fraude constructie gebruiken om in ruil onzichtbare obligaties tegen ‘ons’ 
het volk uit te geven, waarvoor ons eigendom en activa als zekerheid 
dienen, als onderdeel van de totale fraude ontworpen om de activa en het 
krediet van de mensen te stelen in het voordeel van deze criminelen. Voor 
deze regeling hebben ze letterlijk de identiteit van elk individu gestolen 
door gebruikmaking van hun namen t.b.v. de opgerichte ondernemingen 
om elke individu te controleren en in eigendom te houden. 

Complex fraudeconcept: 

Ze maakten de fraudestructuur complex en voor de lange termijn, 
verborgen door misleidende dekmantels van valse lucratieve fraudulente 
regelingen, die gedurende tientallen jaren en zelfs eeuwen op 
onvoorstelbaar grote schaal schaal zijn toegepast. 

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, de inbeslagname van deze rekeningen is om te 
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vergemakkelijken dat de banken op onrechtmatige wijze zonder 
openbaarmaking die rekeningen konden omzetten in accounts van 
centrale banken, en uiteindelijk door faillissement van de centrale bank 
in eigendom overgaan naar het IMF, dat alles 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. 

De Heilige Stoel: 

Het 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 kwamen, en ook is er geen publieke 
veroordeling over hun criminaliteit, en er is 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 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 nooit 
de kans hebben gehad of genomen hiertegen te ageren. 
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Het is het oordeel 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-na-het-feit is gepleegd, en nog velen 
meer het slachtoffer van dit systeem van leugens en bedrog zullen volgen. 

Hypothecaire leningen: 

Een heel belangrijk feit is dat de bank ook onrechtmatig jouw 
“hypotheek” en hypotheek contract omzet in “verhandelbare 
waardepapieren” op grond van je handtekening. Je hebt misschien 
gemerkt dat niemand van de bank ooit dit soort documenten ondertekend. 
De enige handtekeningen die te zien is, is van jou.  

Het eerste wat de bank doet is het stelen van jouw hypotheek contract, 
want die kan worden gebruikt als een ‘schuldbrief‘, onder 
omstandigheden van bedrog en geheimhouding om daarmee een  lening 
te creëren – niet een woningkrediet – tussen jou en onbekende 
investeerders, meestal geldmarkten of institutionele beleggers, en dan 

stellen ze jou in gebreke door “jouw” hypotheek op het onroerend goed 
niet over te dragen aan het hypotheek Kadaster. 

Deze nalatigheid van hun kant betekent dat ‘jij’ altijd in verzuim bent 
vanaf het moment dat het papierwerk is ondertekend ongeacht hoeveel je 
hebt betaald of hoe correct je bent met op tijd te betalen. Het betekent 
ook dat ze je geen “woningkrediet” hebben verstrekt, maar terzelfder tijd 
bedriegen ze ook de institutionele beleggers. De banken spelen beide 
kanten van dit lening spel. Ze bedriegen jou en ze bedriegen de 
investeerders en ze komen ermee weg omdat politici dom zijn, corrupt, 
en in de meeste gevallen omgekocht zijn. 

Corrupte politici en “overheidsdienstenbedrijven”, die door de banken 
worden gecontroleerd hebben ons uitverkocht. De bankiers ‘verdienen’ 
geld op onze kosten. Ze stelen ons blind, en maken ons tot slaaf voor hun 
winstbejag, en vinden legitimiteit door het omkopen van de rechters. Dus 
het is tijd deze banken definitief te sluiten. 
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Wist je dat? Wist je dat jouw nationale identiteit is gestolen? Wist je dat 
alle hypotheken al zijn afbetaald, maar deze banksterschurken gewoon 
doorgaan hun klanten te belasten voor niet-bestaande schulden en indien 
in gebreke blijven voor ‘nep’ corporate kantonrechtbanken slepen’, 
privé-eigendommen stelen, en beleggers op de beurs misleiden? Wist je 
dat ze met behulp van particuliere commerciële huurlingen betaalt met 
ons belastinggeld opdragen ons blind te stelen en oorlogen te initiëren? 
Dit is geen kwestie van politiek. Dit is misdaad, het zijn 
belangenconflicten, puur en simpel, die tegen de mensheid gericht zijn. 
WAKKER WORDEN mensen, en laten we onze legitieme wereld 

terughalen uit de handen van deze criminelen! 

Schuldbrief en Hypothecaire Contractfraude: 

Een schuldbrief is in principe een schuldbekentenis die de belofte bevat 
de lening terug te betalen, met daarin de voorwaarden voor de 
terugbetaling. Het doel van de hypotheek of akte van vertrouwen is om 
zekerheid te stellen voor de lening, die uit de schuldverklaring blijkt. 

Het is wettig bewezen dat banken en kredietverlenersinstituten die onder 
hetzelfde systeem zijn georganiseerd, nooit iets van waarde verstrekken 
in ruil voor de schuldbekentenis en hypothecaire contracten die ze 
krijgen. Dit toont de basis van het fraudeproces; de banken maken het 
krediet uit lucht, en lenen het uit, simpelweg door het typen van getallen 
in een grootboek, en dat krediet is uitsluitend gebaseerd op het 
eigenvermogen van de kredietnemer – er is geen activa van de bank bij 
betrokken. De bank leent van hen zelf niets uit van waarde! Al deze 
instellingen handelen binnen het kader van hetzelfde systeem. Zoals 
blijkt uit jurisprudentie van een 40 jaar geleden gevoerde rechtszaak, is 
bevestigd dat banken geen billijke vergoeding gaven, en dat nimmer een 
geldige overeenkomst heeft bestaan. Dit is het bewijsmotief voor de 
misleiding door de bank. Ze waren in staat om fondsen gelijk aan het 
volledige bedrag van de lening van de kredietnemer te verkrijgen zonder 
zijn/haar voorkennis. Hierdoor konden de banken het eigenvermogen van 
de kredietnemer op een bankrekening storten en uit die fondsen een 
cheque schrijven weer terug naar de kredietnemer, waardoor de indruk is 
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gegeven dat de lener een lening heeft verkregen van de eigen bankactiva. 
Voor het uitlenen van geld is dit de gangbare praktijk, het is een 
doorlopende systematische fraude, gepleegd door het misdaadsyndicaat 
in samenwerking met de rechtbanken, wetshandhaving -instanties, en 
magistraten. 

De vijf machtigste families die de wereld volledig controleren: De 
strijders in het bloggers leger zullen prevaleren boven de 
antidemocratische, fascistische EU. (Tot zover Peter Meyer.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r7w_4WkFo4c 

 


