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Inleiding
Paus Francis en zijn Encycliek Laudato Si, zie:
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=3197
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De Paus maant tot actie voor een culturele revolutie, om te herstellen wat
structureel pervers is aan ons economische systeem. In dit systeem
worden de rijken steeds rijker en de armen steeds armer. Wanneer deze
trend zich voortzet zullen wij als aarde en aardebewoners terechtkomen
in een enorme chaos. Francis noemt de klimaat-wisseling een urgente
morele crisis, waarbij hij het gebruik van fossiele brandstoffen aanwijst
als dé grote boosdoener. Francis zet zich in om de wereldbevolking te
laten ontwaken, zodat Gods mooie schepping niet verloren zal gaan. Hij
maakt zich sterk voor de ontwaking van alle mensen van alle geloven.
De energy-lobby (multinationals als Shell, BP, etc.) hadden kritiek op de
anti fossiele-boodschap van de paus. Energie is vandaag de dag dé
essentiële bouwsteen van de moderne wereld. Verder wijst de paus naar
de ontbossing van de regenwouden van de Amazone, de smeltende polen,
de dood van de koraalriffen. Hij beschuldigt de politici dat ze meer
luisteren naar de olie-industrie dan naar de Bijbel. De paus wijst erop dat
alle mensen op aarde als broeders en zusters van elkaar verenigd zijn en
samen een wondervolle pelgrimsreis op aarde maken, samengebonden
door de liefde Gods, wat ons verenigd met onze vader zon, zuster maan,
broeder rivier en moeder aarde. Sommige wetenschappers als John
Schellnhuber noemen het een mythe dat de groeiende wereldbevolking
verantwoordelijk zou zijn voor het verval van het milieu. Zij geven de
welvaart, de consumptie en vervuiling de schuld. In ieder geval is door
de paus de toon gezet. Hij heeft met zijn vinger naar de zere plek
gewezen, en vooral zijn oog laten gaan naar de wereldleiders, overheden
en machthebbers, rijken en multinationals.
De paus vraagt zich terecht af welke wereld wij de volgende generaties
nalaten. Onze wegwerpcultuur dienen wij volgens hem in te ruilen voor
een nieuwe gezonde levensstijl. De mens vervuilt de aarde, put alle
bodemrijkdommen uit, zorgt voor opwarming van de aarde, etc. Wij
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dienen ons van de broosheid van de aarde bewust te worden. Ons is de
zorg van de aarde toevertrouwd, wat een grote verantwoordelijkheid voor
de politiek is. Wij ontvingen de aarde om te beheren, niet om te
vernietigen. Wij mogen geen heersers zijn over de schepping, maar
beheerders.
Technologie is niet
neutraal, aldus de paus.
Verder wijst Francis op
het onvermogen van de
wereldleiders
en
overheden om op een
afdoende wijze de
ecologische crisis te
bezweren.
De
bescherming van het
klimaat vormt volgens
Francis
één
der
voornaamste
uitdagingen voor ons
mensen. Het ontbreekt
ons aan een cultuur en
leiderschap, eveneens
aan de bereidheid om
onze levensstijl, productie en consumptie te wijzigen. Wij hebben grote
behoefte aan een nieuwe economie, eerlijke en transparante politiek,
waarbij geen ruimte is voor corruptie, aldus Francis. De paus wil een
ecologische bekering en een ecologische spiritualiteit, soberheid, het
overwinnen van geweld, uitbuiting, egoïsme en herontdekking en viering
van de relatie tussen al het geschapene en de band met de Schepper. De
aarde is een organisme dat protesteert tegen het onrecht dat wij haar
aandoen. Ieder mens moet zich afvragen hoe hij gewetensvol met de
schepping omgaat, aldus de paus. Hierna volgen nog een 20 tal passages
uit zijn encycliek:
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Laudato si’ in twintig passages
Hieronder twintig opvallende passages uit Laudato si’, de tweede
encycliek van paus Franciscus. Voor het eerst heeft een paus dit medium
gewijd aan de ecologie. De aanleiding daarvoor was de alarmerende
berichtgeving over de impact van de klimaatverandering.
“Sint-Franciscus helpt ons inzien dat een integrale ecologie vereist dat
we openstaan voor categorieën die de taal van wiskunde en biologie
overstijgen en die ons brengen naar de kern van wat menselijk is. Steeds
als Franciscus naar de zon en de maan staarde, of naar het allerkleinste
diertje, hief hij een lied aan, zoals wij zouden doen als we op iemand
verliefd zijn.” (par.11)
“Aangezien alle schepselen met elkaar verbonden zijn, moeten ze alle
worden gekoesterd met liefde en respect. Want wij als levende
schepselen zijn van elkaar afhankelijk.” (par. 42)
“In plaats van de problemen van de armen op te lossen en erover na te
denken hoe de wereld veranderd kan worden, komen sommigen slechts
met het voorstel om het geboortecijfer te laten afnemen.” (50)
“Door alles te wijten aan de bevolkingsgroei in plaats van aan een
extreem en selectief consumentisme door enkelen, weigert men de
problemen onder ogen te zien. Het is een poging om het huidige
verdelingsmodel te legitimeren, waarbij een minderheid meent het recht
te hebben om te consumeren op een wijze die niet te veralgemeniseren
is, omdat de planeet niet in staat is om het afval van een dergelijke
consumptie op te slaan.” (50)
“Ook al postuleren we een evolutieproces, de mens bezit een uniciteit die
niet volledig verklaard kan worden door de evolutie of andere open
systemen.”(81)
“Het Bijbelse idee van schepping nodigt ons uit om ieder mens te
beschouwen als een subject dat nooit kan worden gereduceerd tot de
status van een object.” (81)
“Aangezien alles met elkaar is verbonden, is natuurbescherming ook niet
verenigbaar met de rechtvaardiging van abortus. Hoe kunnen we op
authentieke wijze het belang van de bescherming van kwetsbare wezens
4
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verdedigen (…), als we niet eens een menselijk embryo kunnen
beschermen?” (120)
“Als mensen zichzelf centraal stellen geven ze absolute voorrang aan
direct gemak, waardoor al het andere betrekkelijk wordt. Daarom zouden
we ons niet moeten verbazen over de opkomst van het relativisme, dat
in overeenstemming is met het alomtegenwoordige technocratische
paradigma en de cultus van de onbeperkte macht van de mens. Dit
relativisme beschouwt alles als irrelevant zolang het niet dienstbaar is aan
de eigen directe belangen.” (122)
“De cultuur van het relativisme is dezelfde stoornis die personen aanzet
om anderen te misbruiken, om anderen slechts als objecten te behandelen
door hen tot onbetaalde arbeid te dwingen of tot slaaf te maken door hun
schulden af te betalen. Hetzelfde denken leidt tot de seksuele exploitatie
van kinderen en het verlaten van de ouderen die niet meer onze belangen
kunnen dienen.” (123)
“Een consumentistische visie, versterkt door de mechanismen van de
hedendaagse geglobaliseerde economie, heeft een nivellerend effect op
culturen, wat ten koste gaat van de enorme diversiteit van het erfgoed
van de mensheid.” (144)
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Figuur 1 Paus Francis heeft er zo te zien een zwaar hoofd in dat de mensheid de aarde
zal redden van haar ondergang

“We weten dat de technologie die is gefundeerd op het gebruik van zwaar
vervuilende fossiele brandstoffen – vooral kolen, maar ook olie en in
mindere mate gas – in toenemende mate en zonder uitstel moet worden
vervangen.” (165)
“Het terugdringen van broeikasgassen vereist eerlijkheid, moed en
verantwoordelijkheidsbesef, vooral bij die landen die het machtigste zijn
en die de grootste vervuilers zijn.” (169)
“Hoe leger iemands hart is, hoe meer hij of zij de behoefte heeft om te
kopen, te bezitten en te consumeren. Het wordt dan bijna onmogelijk om
de grenzen te accepteren die de realiteit oplegt. Tegen deze horizon
verdwijnt een authentiek gevoel voor het algemeen welzijn.” (204)
“Een levensstijl die voortkomt uit een obsessief consumentisme, vooral
bij mensen die het zich kunnen veroorloven in dit gedrag te volharden,
kan alleen maar leiden tot geweld en wederzijdse vernietiging.” (204)
“Toch is niet alles verloren. Hoewel de mens tot het ergste in staat is, is
ook in staat om boven zichzelf uit te stijgen en wederom te kiezen voor
het goede, een nieuwe start te maken, ondanks zijn mentale en sociale
conditionering.” (205)
“Alle christelijke gemeenschappen dienen een belangrijke rol te spelen
bij de ecologische opvoeding.” (214)
“Christelijke spiritualiteit biedt een alternatief begrip van de kwaliteit van
het leven. Ze moedigt aan tot een profetische en contemplatieve
levensstijl, een levensstijl die vervuld is van diepe vreugde, vrij van de
obsessie voor consumeren. We moeten lering trekken uit een oude les,
die wordt aangetroffen in verscheidene religieuze tradities en ook in de
Bijbel. Het gaat om de overtuiging: ‘minder is meer’.” (222)
“Sint-Teresia van Lisieux nodigt ons uit om de kleine weg van liefde in
praktijk te brengen: om geen gelegenheid voorbij te laten gaan om naar
iemand te glimlachen of een klein gebaar te maken dat vrede en
vriendschap zaait. Een integrale ecologie bestaat ook uit het dagelijks
maken van eenvoudige gebaren die breken met de logica van geweld,
uitbuiting en egoïsme.” (230)
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De mens is geen vleeseter van origine, aangezien ons
spijsverteringssysteem daarop niet ingesteld is. Vandaar dat de sterfte aan
kanker, hart- bloed en vaatziekten schrikbarend hoog is. Buiten dat vlees
eten ongezond is, moeten wij ons eens realiseren wat een stukje vlees
heeft gekost wanneer het op ons bord ligt, en wat er allemaal aan vooraf
ging. Dat moet ons tot nadenken en bezinning brengen. U kunt het lezen
in deze brochure en in voorgaande brochures over de Parels van de
Veluwe, zie onze website www.pentahof.nl

Lees in deze brochure meer over de Megastallen, zowel in ons land als in
Amerika en elders. De paus wijst niet alleen naar de man in de straat,
naar de gewone burgers. Nee, hij wijst met zijn vinger naar de politiek,
naar de leiders, overheden als dé verantwoordelijken die toestemming
verlenen via vergunningen aan multinationals, bedrijven, boeren, burgers
en dergelijke om steeds maar te mogen uitbreiden. Van kleinschalig naar
grootschalig, en vandaar tot mega-bedrijven. Grotere stallen, grotere
winkels, grotere fabrieken, grotere
warenhuizen, etc. Innovatie, steeds
nieuwe technieken, waarbij alles
geoorloofd schijnt wanneer het de
economie maar dient. De paus stelt zich
vervolgens sterk op tegen geweld,
uitbuiting en egoïsme.
Overheden
gebruiken gaarne hun ‘sterke arm’ en
laten de burgers daardoor onder dwang
gehoorzamen en bloeden. Macht,
machtsvertoon, geweld, dwang, en dat vooral op de kleine man, zodat
deze zich gedraagt naar alle voorgeschreven menselijke regelgevingen.
Wanneer overheden ons nodig hebben kunnen wij alles en nog wat
gedaan krijgen van hen, maar wanneer wij iets van hen gedaan willen
krijgen gaat dat veelal traag en met tegenwerking. Wanneer wij zien hoe
ons land, met name de Veluwe als parel in het midden van ons land,
volgebouwd is met veestallen en alles wat met de bio-industrie te maken
heeft, groter, grootst tot megastallen, en dat de gemeenten daarvoor
vergunningen hebben afgegeven, zou de paus er zijn anathema (de
openlijke geestelijke banvloek) over uitspreken. Evenwel voeren
diezelfde overheden en gemeentelijke ambtenaren een inquisitoriale
controle uit via vliegtuigjes en opsporingsambtenaren of de gewone
burger niet ergens wat illegaals heeft gebouwd. Dit beleid wordt door
een wakkere wethouder van de gemeente Putten aan de tand gevoeld, zie
brochure 849 en 854 (Heksenjacht gemeente Putten).
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De Paus heeft ten dele gelijk
Paus Francis spreekt over de bereidheid om onze levensstijl, producten
en consumptie te wijzigen. Onder onze levensstijl valt allereerst ons
voedingspatroon, aangezien de mens is wat hij eet. De meeste mensen
hebben geen flauw benul wat gezond eten is, volgens hoogleraar Jaap
Seidell. De mens is een herbivoor (kauwende en herkauwende planten en
zaden-eter) en geen carnivoor of omnivoor. Wie wil weten wat dit precies
betekent vindt op Internet genoeg informatie.

Herbivoor,
carnivoor,
omnivoor!
Her is van herkauwen dus
denk aan een koe. Dus een planten eter
Car denk aan een carbonaatje dus dat is een vleeseter
Omni denk aan een omnibus en dat is een boek met meerdere verhalen
dus een van alles wat.
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Hebben de gemeenten, gemeenteraden en hun ambtenaren er nooit bij stil
gestaan dat ze de Veluwe als parels van Nederland voor de zwijnen (de
bio-industrie) hebben geworpen om door hen vertrapt te worden? Hoe
is de Veluwe verworden tot een massa-bio-industrie-gebied !
In de Barneveldse Krant van 22 juni 2015 stond het volgende bericht:
Meeste vleeskalveren in Ede en Barneveld
Dat Barneveld bekend staat als pluimveerijke gemeente, is bekend. Maar
ook als het gaat om het aantal vleeskalveren scoort deze gemeente hoog.
Zowel de gemeenten Barneveld als Ede staan in de top drie wat betreft
het aantal vleeskalveren. Dat meldt Boerenbusiness.nl, op basis van
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het aantal
dieren afgelopen jaar.
Ede voert deze lijst aan, met ruim 104.000 vleeskalveren, gevolgd door
Barneveld met bijna 100.000 dieren. Samen zijn beide gemeenten goed
voor 22 procent van alle vleeskalveren in Nederland.
Op nummer drie van de lijst staat Putten (37.000 vleeskalveren). Andere
gemeenten uit de regio met veel vleeskalveren zijn onder meer Apeldoorn
(5e plaats, 30.000), Ermelo (9e, 17.000) en Renswoude (16e plaats,
10.000 vleeskalveren). In totaal zijn er in Nederland bijna een miljoen
vleeskalveren
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Megastallen
Niet alleen in Nederland op de Veluwe en in Brabant staan megastallen.
In Amerika staan nog grotere, en in andere landen ook. Wij kijken hierbij
alleen naar Amerika, aangezien Amerika over het algemeen op West
Europa een jaar of tien tot vijftien voorligt op bepaalde gebieden. Wat
dus te verwachten is, is dat het zogeheten succes van de megastallen en
vleesindustrie in Amerika binnen een aantal jaren overwaait naar West
Europa en andere landen. De vleesconsumptie zal wereldwijd alleen maar
toenemen, en daarmee ook de ziekten en ziektekosten. De wereldwijde
vraag naar vlees zal de druk op de bio-industrie verhogen om aan de
behoefte te voldoen. Dat houdt in dat er nog meer stallen moeten komen,
dat de productie van vlees steeds hoger opgevoerd moet worden.
Gemeenten en overheden zullen bezwijken voor deze druk en zullen de
aangevraagde vergunningen voor megastallen verstrekken, mede door de
inkomsten van leges. De parels o.a. van de Veluwe zullen hoe langer hoe
meer vertrapt worden, dit alles om de zwijnencultuur, varkens, koeien,
kalveren, kippen, eenden, nertsen, geiten, schapen, etc. te laten floreren.
De wereldvoedselproductie is vandaag de dag reeds een puinhoop
volgens wetenschappers, laat staan wanneer de huidige trend zich nog
een tiental jaren voortzet.

Welke schade is reeds het Veluwse landschap aangedaan, en aan het
milieu, aan de cultuur en aan zichzelf! En het gaat maar door. Er
verrijzen steeds meer en grotere stallen op de Veluwe. Er komen zonodig
ook grote aantallen zeer hoge windmolens bij, waarvan er in de gemeente
Ede reeds twee zijn geplaatst langs de snelweg. Barneveld wil voorlopig
er een 8 tot 15 plaatsen.
De paus heeft ten dele gelijk. Wanneer hij spreekt over de levensstijl van
ons mensen die gewijzigd moet worden, moet hij erop wijzen dat vlees
eten ongezond is, en dat dieren opfokken om te doden en daarna op te
eten tegen de scheppingsorde indruist.
9

De dieren die in de megastallen worden opgefokt eten de gehele dag en
produceren zeer veel mest. Om de productie van veevoer (gewassen) op
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te voeren zijn GGO’s en pesticiden nodig, waardoor onze leefomgeving
steeds verder wordt verpest. Het vormt een enorme aantasting van het
milieu om de dieren -onder in wezen gruwelijke omstandigheden- op
deze wijze op te fokken. Niet alleen onze Veluwe, ons land, maar ook
andere landen worden op deze wijze vernietigd. Alleen in de VS worden
per jaar miljarden dieren opgefokt voor de slacht. Wereldwijd zouden dat
er 70 miljard zijn. In de staat Carolina in Amerika staan alleen al meer
dan 2000 zeer grote megabedrijven, die men ‘Feedlots’ noemt. De
belangrijkste factor dat de regenwouden wereldwijd worden vernietigd is
niet zozeer de boskap, maar onze eigen vlees-voedselvoorziening!
Ongeveer 70 miljard dieren worden jaarlijks opgefokt, geslacht en
opgegeten wereldwijd. In Amerika is 99% van de slachtdieren
opgegroeid in deze feedlots (de bio-industrie). Het gaat in de bioindustrie erom zoveel mogelijk eruit te halen op zo efficiënt mogelijke
wijze.

No.860

Red de aarde (encycliek paus Francis)

worden gekapt om ruimte te maken voor voedselgewassen, of om
gronden van te maken waarop vee kan grazen. Elke seconde verdwijnt
op aarde een oerbos ter grootte van een voetbalveld, waarbij elke dag 100
planten-, dier- en insectensoorten verdwijnen! In de mest van deze
opgefokte dieren zitten veel chemicaliën die in het milieu terechtkomen.
In een rapport van de Voedsel & Landbouw van de VN uit 2006 staat dat
de veehouderij méér broeikasgassen uitstoot dan alle vormen van vervoer
en transport op aarde. De zeer grote hoeveelheden mest van de 70 miljard
opgefokte slachtdieren per jaar zorgt voor methaan en andere gassen in
de atmosfeer. Methaan is wel 20x sterker dan kooldioxide. Er zijn in
Amerika ongeveer 88 miljoen koeien, die ongeveer 66 – 79 lt. methaan
per dag per koe uitstoten. Kijk eens naar de video op YouTube:
Cowspiracy. De vleesproductie en vleesconsumptie is vandaag de dag
de belangrijkste oorzaak van de vernietiging van het milieu, dus van onze
leefruimte! De mens is zo te zien het enige wezen op aarde dat zijn eigen
leefomgeving geweld aandoet in de waan dat zijn leven erdoor beter
wordt. Het blinde consumeren van o.a. vlees is een plaag die de mensen
sterk op zal breken. De aarde lijkt groot, maar met 7 miljard mensen erop
en alle dieren erbij gerekend is die grootte niet zo heel erg wijds als we
wel denken. Wie zal de mensheid verlossen van de heilloze weg die zij
is ingeslagen? Paus Francis?

Deze vorm van voedselvoorziening (vlees) is de belangrijkste oorzaak
van de vernietiging van de regenwouden en het milieu. De wouden
11
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soorten verdwenen, waaronder 69 mammalsoorten, 80 vogelsoorten, 24
reptielsoorten, 146 amphibiesoorten en 158 vissoorten. Al deze soorten
speelden in het verleden een rol in het ecosysteem, waarin niets gemist
kan worden om de balans erin te bewaren.
Professor Paul Ehrlich van Stanford University stelt dat wij ongetwijfeld
de 6e grote periode van massale uitsterving van soorten zijn ingegaan. In
een tijdvak van enkele generaties is de biodiversiteit op grote schaal
geslonken, wat miljoenen jaren zal kosten om deze te herstellen, indien
het zich ooit zal laten herstellen. Neem als voorbeeld de Korhoen in ons
land. Zie het blad Puur Natuur van Natuurmonumenten, no. 11 juni 2015.
Vaarwel de Korhoen. Boswachter Daan Vreugdenhil: “Nog één of twee
jaar en dan is er geen korhoen meer. En er zullen nog veel andere soorten
volgen. Dat maakt me woest. Echt woest. Wij maken Nederland zó
lelijk”.

Here's More Proof Earth Is in Its 6th Mass Extinction
http://news.yahoo.com/heres-more-proof-earth-6th-mass-extinction193123665.html
Niet alleen de paus en zijn curie trekken aan de bel dat er sprake is van
een massale uitsterving van dieren- en plantensoorten, en het milieu in
verval is. Ook wetenschappers laten hun stem horen en spreken van een
zesde massale uitsterving die gaande is. De menselijke activiteiten op
aarde worden door deze wetenschappers in een nieuwe studie
aangewezen als hoofdoorzaak van de massale uitsterving wereldwijd.
Ook zij noemen de vervuiling van het milieu, de hoge koolstofuitstoot en
de vergiftiging van de oceanen. Volgens professor Gerardo Caballos uit
Mexico kent deze massa-uitsterving geen precedent in de menselijke
geschiedenis. De IUCN (International Union for Conservation of Nature)
heeft een database waarin alle bedreigde diersoorten worden opgeslagen.
Op de rode lijst staan momenteel 1500 soorten. Sinds 1900 zijn er 468
13

Olifanten, leeuwen, bijen, cheeta’s, rhino’s, jaguars, panda’s, en anderen
worden ernstig bedreigd. Er kan in de natuur wel uitsterving van soorten
plaatsvinden, maar door de menselijke activiteiten voltrekt zich de
uitsterving van soorten wel duizendmaal sneller. Er dient ingegrepen te
worden om bedreigde dieren- en plantensoorten te beschermen.
http://libbyplummer.tumblr.com/post/122158446594/sixth-massextinction-on-earth-has-begun-and-could
The sixth mass extinction on Earth has already begun and humans are the
driving force behind it, warns a new study.
According to the study from a group of American scientists, species are
disappearing at a rate 100 times faster than would normally be expected.
Experts predict that within three generations, humans will be affected by
changes in the global ecosystem such as reduced crop pollination as
insect species die out.
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The study published on Science Advances, warns that 75% of the species
currently on Earth could become extinct within two generations. The
authors explain:
“The evidence is incontrovertible that recent extinction rates are
unprecedented in human history and highly unusual in Earth’s history.
“Our analysis emphasizes that our global society has started to destroy
species of other organisms at an
accelerating rate, initiating a mass
extinction episode unparalleled for 65
million years”.
The group of scientists say that avoiding
a sixth mass extinction “will require
rapid, greatly intensified efforts to
conserve already threatened species and
to alleviate pressures on their
populations—notably
habitat
loss,
overexploitation for economic gain, and
climate change.”
According to the study, the current
mass extinction is largely caused by
population growth and consumption rates
and economic inequity, resulting in the destruction of natural habitats.
The last mass extinction occurred around 65million years ago and wiped
the dinosaurs off the face of the Earth, supposedly following an asteroid
strike.
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Figuur 2 ontbossing Amazone-gebied

Kijk verder op Internet bij Mass Extinctions afbeeldingen etc. =
schrikbarend. De hierna volgende afbeeldingen spreken voor zich. U kunt
ze op Internet zelf terugvinden.
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It’s already too late to save humanity… our mass extinction is
inescapable, says prominent scientist… population out of control
By ickonic on 20th June 2015 Planetary change
‘Professor Frank Fenner says humanity is finished. It’s already too late
to save ourselves from the suicidal future we’ve created where the
ecosystem can no longer support human life. “We’re going to become
extinct,” the scientist says. “Whatever we do now is too late.” (SOURCE)
Frank Fenner, now 95 years old, is a fellow of the Australian Academy
of Science and of the Royal Society. He’s published “hundreds of
scientific papers and written or co-written 22 books,” says The
Australian, which prints these words from an interview with Fenner:’
Read more: It’s already too late to save humanity… our mass extinction
is inescapable, says prominent scientist… population out of control
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Germany is turning 62 military bases into wildlife sanctuaries
By ickonic on 19th June 2015 Political Manipulation, War and Terror
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‘They were once military bases at the epicentre 50 year war between the
world’s two superpowers, they will soon become a haven for rare birds
other animals.
The German government has announced plans to convert 62 disused
military bases just west of Iron Curtain into nature reserves for eagles,
woodpeckers, bats, and beetles.
Environment Minister Barbara Hendricks said: “We are seizing a historic
opportunity with this conversion — many areas that were once no-go
zones are no longer needed for military purposes.
“We are fortunate that we can now give these places back to nature.”‘
Read more: Germany is turning 62 military bases into wildlife sanctuaries
Government emails reveal Fukushima radiation could cause thryoid
cancer to skyrocket in Americans
By ickonic on 19th June 2015 Corporate Crime, Medical/Health

‘Censored and heavily redacted emails[PDF] from U.S. government
scientists and officials reveal that there were major concerns among
American policymakers shortly after the devastating Fukushima nuclear
power plant disaster in March 2011 that there would be widespread
radiological contamination and spikes in thyroid cancer rates.
“I would like to raise another issue which now merits expeditious, near
term action. There is a short time window… during which it will remain
possible to… measure any I-131 that members of the public may have
ingested,” said an email sent to John Holdren, senior adviser to Pres.
Obama on science and technology, Secretary of Energy Steven Chu,
27
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DOE/NRC officials, and others whose names were redacted on March
23, 2011, 12 days after the disaster on March 11, according to a recently
released trove of email documents, per a Freedom of Information Act
request.’
Read more: Government emails reveal Fukushima radiation could cause
thryoid cancer to skyrocket in Americans
Even over het moderne vleeseten:
De mens is werkelijk het meest stomme zoogdier dat rondloopt op deze
planeet. Wereldwijd doden we miljoenen dieren om ons vee dat wij
opeten te beschermen. We vernietigen onze omgeving om ons te kunnen
voeden dat wij daarna opeten. We geven meer geld uit, spreken meer
natuurlijke bronnen aan en spenderen meer tijd aan het kunstmatig
vetmesten van de dieren die wij opeten dan aan onze medemens die
verderop de hongerdood sterft.
Maar de grootste ironie is toch wel dat we na ál die moeite, ál die kosten
en álle energie die we in het kunstmatig opfokken van onze veestapel, de
dieren opeten, waarna we zelf langzaam ziek worden en doodgaan. In
plaats van deze idioterie onder ogen te zien, gaan we middels
dierproeven, gevangenschap, marteling en het vermoorden van dieren op
zoek naar geneesmiddelen om de ziektes te bestrijden die we hebben
opgelopen door het eten van hun vlees. - Mike Anderson
:
• Vleeseters hebben allemaal klauwen om vlees en vis te
verscheuren. Planteneters hebben geen klauwen.
• Vleeseters transpireren door hun tong. Planteneters transpireren
door kleine poriën in hun huid.
• Vleeseters hebben scherpe voortanden voor het scheuren van
vlees en geen kiezen voor het malen van vlees. Planteneters
hebben kiezen voor het malen van vezels en vlakke voortanden.
• Vleeseters bezitten een darmstelsel dat overeenkomt met slechts
3 keer hun lichaamslengte. Planteneters bezitten een darmstelsel
28
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•
•

dat overeenkomt met ongeveer 10 tot 12 keer hun
lichaamslengte.
Het maagzuur van mensen en planteneters is ongeveer 20 keer
zwakker dan dat van vleeseters
Mensen en plantereneters hebben een speekselklier die oa. water,
elektrolyten en ptyaline afgeeft welke zetmeel omzetten
in maltose en dus al beginnen met de vertering in de mond.
Vleeseters kunnen dit niet

Mike Anderson is medisch onderzoeker, schrijver en filmmaker en houdt
zich sinds enige jaren bezig met de studie naar de relatie tussen kanker
en de moderne vleesconsumptie.
Het Vaticaan heeft de grootste telescoop ter wereld. Wij weten niet of
paus Francis al eens erdoor naar de lucht boven hem heeft gekeken, en of
hij daar dan chemtrails heeft waargenomen. Wat moet het Vaticaan met
deze grootste telescoop doen? Verwacht men marsmannetjes of
ufonauten?
In ieder geval waarschuwt de paus niet voor de
allesbedreigende chemtrails. Zoek zelf eens op Internet naar chemtrails.
Of bekijk de video-verwijzing hieronder:
http://www.neonnettle.com/sphere/334-video-chemtrails-causingpermanent-damage-to-our-dna-say-experts-
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Ook het drinkwater en zoetwater wordt een groot wereldwijd probleem.
NASA Data Reveals the World Is Running Out Of Water
In the US, California's Central Valley aquifer is the most in trouble. Other
vulnerable aquifers include those in India, Pakistan.
Wereldorde en vrijheid
Uit het boek: Samenlevingen in Balans” van Marja de Vries het
volgende citaat:
“Wat we ons in Samenlevingen uit Balans meestal niet realiseren, is dat
het
begrip
‘’vooruitgang’
in
Samenlevingen uit Balans op basis van
onze materialistische manier van leven een
totaal andere betekenis heeft verkregen
dan het begrip ‘vooruitgang’ in
Samenlevingen in Balans heeft. Terwijl
het begrip ‘vooruitgang’ in Samenlevingen
in Balans expliciet verwijst naar onze
vorderingen op het spirituele pad om
tijdens ons leven in een fysiek lichaam
steeds meer te worden wie we in essentie
zijn, verwijst het begrip ‘vooruitgang’ in
Samenlevingen uit Balans vrijwel
uitsluitend naar economische vooruitgang.
Vanuit het perspectief van mensen in
Samenlevingen in Balans heeft dat laatste weinig met vooruitgang te
maken. Etc”.
Uit het bovenstaande citaat blijkt overduidelijk dat wij in het Westen ons
bevinden in Samenlevingen die uit Balans zijn. Alles draait om de
economie, en iets dat economisch verantwoord lijkt vindt doorgang.
Economie is onze nieuwe religie geworden, en alles wat de economische
ontwikkeling lijkt te steunen wordt goedgekeurd door overheden en
burgers.
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Uit Henry Kissinger’s boek Wereldorde het volgende:
Het evenwicht tussen legitimiteit en
macht is bijzonder complex. Hoe kleiner
het geografisch gebied waarop het van
toepassing is en hoe samenhangender de
cultureel bepaalde overtuigingen in dat
gebied, hoe eenvoudiger het is om tot een
werkbare consensus te komen.
Elke vorm van wereldorde moet, wil deze houdbaar zijn, worden
geaccepteerd – niet alleen door leiders, maar ook door burgers. Zij moet
uitdrukking zijn van twee waarheden:
1. Orde zonder vrijheid, zelfs al drijft die op een kortstondig
enthousiasme, verkeert uiteindelijk in haar tegendeel.
Tegelijkertijd kan vrijheid niet worden verzekerd of gehandhaafd
zonder het kader van een orde waarbinnen de vrede wordt
gehandhaafd.
2. 2. Orde en vrijheid, die soms worden beschreven als twee
uitersten van hetzelfde spectrum, kunnen beter worden begrepen
in hun onderlinge afhankelijkheid. Zijn de leiders van dit
moment in staat afstand te nemen van de urgentie van de
actualiteit om dit evenwicht te bereiken?
Het Westfaalse systeem:
De regels van het systeem waren toegankelijk voor alle landen:
1. Niet-inmenging in de binnenlandse politiek van andere landen
2. De onschendbaarheid van grenzen
3. De soevereiniteit van staten
4. De oproep om aan te sluiten bij het internationale recht
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Sommige samenlevingen die wereldheerschappij beogen, lopen
vreedzame samenlevingen onder de voet. Zij beschouwen zichzelf als
superieur en leggen met geweld hun macht en wetten, en soms zelfs hun
godsdienst aan andere volkeren op die zij hebben overwonnen.
In Midden-Amerika waren goed functionerende kleine stadsstaten die
door andere uit Zuid-Amerika afkomstige aristocratische staten werden
overmeesterd. Velen emigreerden daarna uit Midden-Amerika naar
Noord-Amerika. Geweld en agressie werd voor de overwinnaars dé
culturele norm. Door middel van inquisities en terechtstellingen
probeerde men alle weerstand de kop in te drukken. Andere zienswijzen

De wereldorde heeft twee aspecten: macht en legitimiteit, en het vinden
van evenwicht is de essentie van staatsmanschap. Als er puur berekenend
met macht wordt omgegaan, zonder morele dimensie, zal elk
meningsverschil veranderen in een krachtmeting. (tot zover Kissinger)

werden systematisch ontmoedigd. Volksleiders toonden zich gewapende
dieven te zijn (roofridder-beginsels). Wanneer volksleiders hun trauma’s
niet helen, zullen zij gevangenen blijven van hun waan. Wat anderen ooit
de volksleiders of landen hebben aangedaan, blijken zij daarna ook zelf
veelal anderen aan te doen. Ook wij in het Westen hebben blijkbaar van
de twee wereldoorlogen niets geleerd. Overheden voeren momenteel nog
steeds kleine oorlogen uit tegen burgers die anders doen en denken, die
zich soeverein en vrij opstellen. We zien het in het Midden-Oosten waar
de zionistische staat Israel de Palestijnen groot onrecht aandoet, terwijl
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de Joden zelf zo heel erg zouden hebben geleden tijdens de tweede
wereldoorlog. De Europese samenleving is een getraumatiseerde
samenleving. Ze doet anderen aan wat ze zelf nog niet goed verwerkt
heeft. Overheden en gemeenten volgen hetzelfde proces van geweld,
dreiging en afpersing via dwangsommen zoals dat er vroeger aan toe
ging, als of zij dat systeem uitermate goed vinden. Wethouder Kleijer uit
Putten sprak over een heksenjacht, zie brochure no. 854. De
geschiedenislessen op de scholen staan bol van onderwerpingen van
bevolkingen door machtsbeluste psychopatische leiders. Men noemt dit
ook wel kolonisatie. Opsporings-ambtenaren van gemeenten kammen
momenteel hele gebieden uit om te zien of ergens illegale bouwsels staan
(de heksenjacht waarnaar de Puttense wethouder verwijst). Alles wordt
in kaart gebracht. Vliegtuigjes maken luchtfotos en ambtenaren
vergelijken deze met oudere foto’s om te zien wat er bijgebouwd is. Er
wordt bij het ontdekken van iets illegaals handhavend opgetreden zo men
dat noemt. Dwangsommen worden opgelegd. Het zijn meestal de wat
kleinere illegale bouwsels die aangepakt worden. Dat de gemeenten zelf
vergunningen afgeven voor grote tot megastallen en dat er zeer veel
goede
landbouwgronden
worden
ontrokken voor wegen, woonwijken,
industriegebieden, en dat daardoor onze
leefomgeving wordt verwoest, en het
milieu schade wordt aangedaan, en dit
alles een bedreiging vormt voor ons
voortbestaan, en dat de overheden
meehelpen de aarde omzeep te brengen,
dringt nog niet tot hen door. Laat dan de
oproep van paus Francis serieus genomen
worden en tot nadenken aanzetten!
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aangeboren, maar dat het zich ontwikkelt op basis van identificeerbare
onopgeloste oorzaken. Oorlog, geweld en normverschuiving deden de
gewelddadige, mannelijk gedomineerde hiérarchische samenlevingen
ontstaan. Deze samenlevingen werden gezien en gehouden voor normaal,
ja als goed en rationeel. Aldus Biaggi.
Manitonquat schrijft: Wanneer dominantie en concurrentie de ideale
modellen voor een samenleving worden, is het resultaat toenemende
conflicten. Dan raakt een samenleving op een fundamentele wijze uit
balans. In zo’n samenleving kan er, door de aard van de samenleving zelf,
nooit vrede en harmonie zijn.

Professor dr C. Biaggi schrijft dat wanneer agressief gedrag van vorsten
en overheden niet wordt gecorrigeerd, maar gestimuleerd omdat het
wordt beschouwd als een passende reactie, zal het zich steeds meer
uitbreiden. Ik beschouw agressief gedrag bij de menselijke soort niet

Gezondheid
Gezondheid is heelheid, in balans zijn met de natuur. De natuur dient dus
in balans te zijn, maar ook de mens(en). Paus Francis heeft het terecht
over verschillende aspecten van onbalans in de natuur, maar niet zozeer
over de balans der mens(en), over de lichamelijke en geestelijke
gezondheid. Marja de Vries schrijft een heel mooi stuk over gezondheid
in haar boek “Samenlevingen in Balans”. Ziekte is een toestand van
verdeling en afscheiding van de harmonie van het geheel. Wanneer wij
in onze natuurlijke staat als mens in balans zijn met de natuur, is
gezondheid ons geboorterecht. Wij hebben in die staat geen ziekte te
vrezen. Wat dit betekent is dat in gezonde, natuurlijke ecosystemen
gezonde organismen volop de kans hebben om te leven en te groeien.
Het zijn daarentegen de organismen die verzwakt en uit balans zijn, die
onderdeel worden van de voedselketen en door het natuurlijke
ópruimproces’ als prooi worden gegeten of worden aangetast door
micro-organismen. Het betekent bijvoorbeeld dat wanneer er luizen op
onze rozen zitten, dat vooral een teken is dat er iets in of om de roos uit
balans is en de roos daardoor verzwakt is, want luizen gaan niet op
volkomen gezonde rozen zitten. Ook paddestoelen groeien op rot hout.
Voor ons als mens betekent dit dat zolang we in de natuurlijke staat van
balans zijn en in de ‘juiste relatie met de natuur’, en er overeenkomstig
de Oorspronkelijke Instructies voor zorgen dat de balans in de ons
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omringende natuur blijft bestaan, we gezond zullen zijn, etc. Aldus
Marja de Vries.
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Er gaan zelfs al geluiden op om Utrecht nogmaals voor te dragen voor
de ‘Grand Départ’. ,,Maar daar is het nu - een dag na de feestelijkheden
- echt nog te vroeg voor’’, zegt een woordvoerster van de gemeente.

Het blijkt dus dat er in ons Westen behoorlijk veel mis is met het inbalans-zijn met de natuur vanwege de meer dan zieke bevolkingen. De
Pharma-industrie zal dit niet erg vinden, gezien hun royale inkomsten,
maar voor ons is het een teken aan de wand. Het ligt niet alleen aan de
onwetendheid der burgers, maar ook aan onze voedselketen die van A tot
Z is vergiftigd.

Hierbij
een
voorbeeld
van
zedenverwildering: De vrouwen van de
nationale ploeg van Colombia dragen de
gewaagde outfits dezer dagen tijdens
wedstrijden, meldt Tuttobici. Tot groot
genoegen van vooral de mannelijke
toeschouwers.

Het failliet van onze samenleving
Wij hoeven er niet omheen te draaien dat de aarde momenteel in het
universum de meest verdorven en door de mens verwoestte planeet is.
Mensen schijnen niet met elkaar in vrede te kunnen leven, en blijken ook
niet ervan bewust te zijn dat de aarde een levend wezen is, en dat de
natuur zich niet eindeloos de oorlog laat verklaren door de heb- en
heerszuchtige mensen. De samenleving verloederd meer en meer.
Wanneer er ergens een festival is, of een plaats waar veel mensen
samenkomen, kan de
volgende dag de
opruimingsdienst
tonnen afval dat men
van zich afgeworpen
heeft op gaan ruimen.
Tijdens de start van
de Tour de France
lieten de miljoen
bezoekers ruim 4000
kuub afval achter,
zie:
UTRECHT
Een
miljoen mensen, 4000 kuub afval en nauwelijks incidenten. De Tourstart
is afgelopen weekeinde goed verlopen. De gemeente Utrecht, waar het
wielerevenement zaterdag van start ging, kijkt terug op een groot feest.

In brochure 859 zullen wij er breder op in gaan, hoe er een wereldwijde
heksenjacht gaande is, en hoe de mensheid door een kleine elite-groep
wordt bedreigd met uitroeiing. Door middel van 11 symptomen kunnen
wij zien hoe een kleine elitegroep de wereldbevolking van 7 miljard terug
wil brengen naar ongeveer 500 miljoen. Zie de Georgian Guidstones.
Via vaccins, chemtrails, GMO, radioactiviteit, fluor, frackgas, kwik,
verarmd uranium, straling, chemicalien, giftige-E-nummers, medicijnen
is men reeds bezig de mensheid te decimeren.
Is het dan in de wereld enkel neergang en armoetroef? Is de samenleving
wereldwijd totaal onleefbaar? Nee, het nieuws is het meeste gericht op
de enkele schietpartij, op de enkele inbraken en terreurdaden. Uit
onderzoeken naar geweldpleging is gebleken dat de wereld er zelfs
vreedzamer aan toe is dan voorheen. Wij vormen momenteel de eerste
generatie in de historie die wereldwijd via internet met elkaar verbonden
is. Wij vinden steeds nieuwe innovatieve dingen uit, die we zouden
kunnen inzetten om een betere wereld te scheppen.
Die kleine elitegroep wil de aarde wel redden, maar dan alleen voor
zichzelf, en niet voor ons. De ene ware God heeft een ander plan, om de
aarde te vernieuwen, waarop de rechtvaardigen mogen wonen tot in alle
eeuwen. Zie: Psalm 37
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