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Inleiding 

Hierbij geven wij informatie over de komende kasloze samenleving, waar 

alle contant geld zal verwijnen. Hij is zo goed als zeker de bedoeling dat 

in het najaar van 2015 eenbegin wordt gemaakt met het afschaffen van 

contant geld. Let dus op wat u te doen staat.  

 

De kasloze samenleving heeft vele voordelen, zowel voor de burgers als 

voor de bankiers en staten.  Hoe wij in het vervolg onze in- en verkopen 

moeten doen wordt wel heel eenvoudig. Er komt een electronische 

‘munt’.  Dat is een ‘munt’in de computer, getalletjes, cijfers, en geen 

goud, zilver, koper of enig metaal.  U zet 

maar de computer aan en kunt erop alle 

bankzaken regelen.  U neemt uw pinpas 

mee als u gaat winkelen en beetaalt er 

overal mee.  Toch wel gemakkelijk niet 

waar, dat we geen zware portemonnees 

meer mee hoeven te slepen, en ook dat 

we geen geld meer in oude sokken 

hoeven te bewaren. Alles is netjes en 

veilig in de computer van de banken 

opgeborgen / opgeslagen. Er zal ook 

geen geldontwaarding meer zijn, en we 

hoeven ook niet langer bang te zijn voor 

vals geld. Alle controle apparaaten om 

papiergeld te controleren kunnen naar de vuilnisbelt.  Die kasloze 

maatschappij is toch wel erg aantrekkelijk, of niet?  De voorelen voor de 

banken en overheden zijn ook zeer groot. Zij kunnen al uw inkomsten en 

uitgaven controleren, en zien of u netjes in de pas loopt.  

Het afschaffen van contant geld is in wezen een oorlogsverklaring tegen 

alle burgers. Het betekent het failliet van een land.  De bevolking van een 

land wordt op die wijze hun vrijheid geheel ontnomen. De strop wordt 

steeds strakker aangehaald, zodat wij langzaam maar zeker gewurgd 

worden.  De eklectronische munt is een voornaam object op de weg naar 

totale wereldcontrole. Momenteel kunnen wij nog handel drijven en 
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edelmetalen en voedsel inkopen. Maak er snel gebruik van, aangezien dat 

straks niet meer kan. Het bezit van edelmetalen kan strafbaar worden, 

zoals dat in Amerika ook al eens het geval was.  Er is in Amerika reeds 

een ieuw systeem ontwikkeld waarmee men in de toekomst de mensen 

van a tot z zal controleren. Het systeem werkt via een soort drone 

(vliegtuigje)  dat op 30 km hoogte boven een stad of omgeving vliegt en 

constant beelden neemt en deze doorgeeft naar beneden. Niemand ziet de 

drone, maar de drone ziet zelf wel alles elke stap die u zet wordt gezien, 

zie US – future of global government surveilance.  

De wetten die er zijn gemaakt zijn er om de banken en overheden te 

beschermen zodat zij hun frauduleuze praktijken kunnen voortzetten.  

Wij zijn als volk nog wel in de grote meerderheid, en dat moeten wij zo 

lang het nog kan gebruiken. In IJsland hebben wij gezien hoe bankiers 

achter de tralies werden gezet.  In Amerika zijn er behoorlijk wat 

activisten die zich tegen het Khazaarse Rothschild imperium verzetten. 

Zij keren zich tegen de geldschapping uit niets, tegen de afgedwongen 

belastingen van overheden.  De Rothschildclan is volgens hen de grootste 

criminele organisatie die ooit heeft bestaan op aarde.  Deze clan heeft 

wereldwijd corrupte politici aangesteld die een loyaliteits-eed aan de 

zionistenstaat Israel hebben afgelegd. Zie: American Israel Public Affairs 

Comité.  Kijk op internet ook naar Archon-bloodlines en electronische 

munt van de Khazarian maffia. Wat kunnen wij ertegen doen? Zie: 

www.ruilen.nl 

De huidige crisis die er is, is door deze mafia geschapen, met als doel om 

al het contante geld weg te nemen, en ook om alle privé-bezit af te nemen.  

Zij willen meer grip op de wereldbevolking krijgen.   Toch zal het blijken 

dat de bevolking sterker is dan de overheden en het bankwezen, nl 

wanneer er ruilhandel zal ontstaan. De geschiedenis toont dat de zwarte 

economie altijd nog sterker is geweest dan de staatsmachten.  

 

http://finalwakeupcall.info/ 

Op de bovenstaande website van Final Wake Up staan leerzame 

artikelen, met name over de kasloze samenleving. In het blad Frontier 

no.127 july / augustus staat eveneens een artikel van dehand van John 
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Wendelmuth. Volgens de schrijver komt de kasloze maatschappij er veel 

eerder dan velen vermoeden. Hierna geven wij u een kort citaat weer uit 

het artikel van Final Wake Up: 

 

Totalitaire Staat: 

Failliete westerse overheden willen elke cent hebben die ze van de 

burgers kunnen stelen of belasten. Dat is waarom ze zo zijn geobsedeerd 

met de eliminatie van “oneerlijke” concurrentie vanuit de 

belastingparadijzen, en contante betalingen. De geplande 5% negatieve 

rente is de volgende stap en dat zal de economie kapot maken. – De 

pensioenfondsen in Zwitserland hebben reeds SFR. 40 miljard bij de 

banken weggehaald en opgeslagen in privé kluizen. – Banken en 

overheden zoeken naar totale controle over het geld, en dit kan alleen 

worden bereikt als ze het monopolie bezitten over de geldstroom. Als een 

wereldwijd systeem wordt geïmplementeerd, waarbij valutatransacties 

alleen elektronisch via bancaire instellingen kunnen plaatsvinden, dan 

zullen de banken de totale macht hebben over het vermogen van elke 

burger om economisch te functioneren. 

  

Maar waarom zou een regering de banken zulke een dictatoriale 

monetaire controle toestaan? Het antwoord is dat overheden, de 

marionetten zijn van de Khazarian Maffia en door de banken worden 

gecontroleerd, deze maatregel realiseert een lang gekoesterde tot nu toe 

onmogelijke droom: nl. automatisch toegang tot de registratie van elke 

monetaire transactie die plaatsvindt door elk individu op de hele wereld. 

  

De invoering van een cash-loze maatschappij geeft centrale banken meer 

macht. Een cash-loze maatschappij maakt uiteindelijk, niet alleen dingen 

als negatieve rente mogelijk, het biedt de centrale banken ook de absolute 

controle over de geldhoeveelheid, door ze in een universele bankier te 

veranderen die direct concurreert met particuliere banken voor publieke 

deposito’s. Alle digitale deposito worden basisgeld. Digitale rekeningen 

kunnen gemakkelijker worden gemanipuleerd dan cash! 
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Vooralsnog is er geen weerstand geweest, en kan het gebeuren dat 

mensen over de hele wereld gewoon deze ‘bittere’ pil slikken, omdat ze 

niet begrijpen of beseffen wat hun economische vrijheid betekent. 

Als het publiek dit nieuwe systeem niet als een serieuze zaak behandelt, 

doen overheden dat zeer zeker wel. Bankiers aan beide zijden van de 

Atlantische Oceaan zijn met geweld onbetaalde overheidsspionnen 

geworden. Als zij hieraan niet voldoen, worden ze beboet, en/of verliezen 

hun bankiersrechten. Bankbestuurders kunnen zelfs worden opgesloten. 

  

Dit is de effectuering van de totalitaire controle over jouw financiën. De 

implicatie dat je een soort van betrokkenheid met het terrorisme zou 

kunnen hebben is een rookgordijn. Als je contant geld gebruikt voor wat 

dan ook – om je huur te betalen, een gebruikte auto te kopen, of 

(binnenkort) om voor je lunch te betalen – kan dit leiden tot een 

onderzoek. Je kunt verdacht worden van het witwassen van geld, 

belastingontduiking, of zelfs terrorisme. – De verantwoordelijkheid voor 

het bewijs dat je onschuldig bent ligt bij jou. 

  

Totalitaire controle van de munt is een onvermijdelijkheid, en het gaat 

gebeuren eerder vroeger dan later. De enige vraag is of de lezer nog enige 

controle over zijn rijkdom kan behouden. – Gelukkig kan de rijkdom nog 

steeds worden geconserveerd in een ander land in edelmetalen, maar deze 

zijn alleen veilig indien bewaard buiten een land dat totalitaire 

heerschappij over zijn volk heeft. 

Tot zover Final Wake Up. 

 

 

Government Attempts to Ban Cash? (what’s most disturbing is why 

they’re doing it) 

Recently, Louisiana became the latest state to attempt a massive ban on 

cash that would have resulted in making it illegal to use U.S. cash dollars 

in any secondhand transactions. 
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The law, called R.S. 37:1866, made it illegal to, say, go to a garage sale 

and buy a lawn mower with cash dollars. That’s right: It would have 

prohibited American citizens from using legal U.S. tender. 

After an outcry by critics who called the law unconstitutional, Louisiana 

“amended” the bill to remove the widespread ban. 

RELATED: The strange reason America’s ATMs are about to shut 

down… 

However, rather than end the ban completely, the state government chose 

instead to narrow the focus, making it illegal to exchange cash dollars for 

gold or any precious metals. This, of course, brings to mind the 1930s 

when FDR banned the private ownership of gold by U.S. citizens. 

And it comes at the tail end of a multiyear push to restrict cash use by 

American citizens. 

Already the states of Florida, Texas, and New York have removed 

tollbooths from highways. Plenty more have installed cashless parking 

meters and banned cash at dumps and other local facilities. 

In fact, when one man tried to pay his mortgage in cash at a Bank of 

America, he was arrested. A reporter from the Daily Kos (a liberal blog) 

was accused of “casing the bank” when he showed up to report on the 

story. 

And these are just the latest examples of an attempt to restrict cash from 

moving around in the U.S. economy. 

SEE ALSO: Scandal Behind Obama’s Digital Dollar? 

Critics worry that this is “Big Brother’s” latest effort to monitor its 

citizens more closely. 

However, new revelations – just leaked online – show a radically 

different cause for this government push… And one much more 

disturbing. 

It would appear that there’s about to be a massive shortage of cash in 

America. 

In fact, according to research just made public, the U.S. may already have 

less cash on hand than the GDP of Finland (a country with about two-

thirds of the population of New York City). 
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DEVELOPING: Senator: ''Go to the ATM… draw out everything it will 

let you take'' 

And it would appear that is all about to end with a scenario that the 

highest levels of our government and banking system have warned would 

devastate the country. 

Janet Yellen, the chairwoman of the Federal Reserve, has gone on record 

to call it America’s biggest economic risk. 

A former official from the Treasury Department has described a scenario 

like this, saying, “Literally, your ATM wouldn’t work. You type in your 

code, no money comes out. You get your paycheck, you can’t cash it.” 

According to a video – posted online HERE – we’re about to experience 

that firsthand. And very soon. 

It comes from a private news and research network that usually reserves 

information like this for its private subscribers. How long the video will 

remain online we don’t know. For the moment, it’s available HERE (for 

FREE), and we’d strongly recommend you watch it right now. 

 
 

The Final Wakeup Call  

What the world doesn't know 

• Home 

• English 

• Guest Blog 

Begin van het einde 

Blik in de toekomst 

Verdachte Activiteiten: 

Overheden proberen het contante geld af te schaffen. Vooraanstaande 

economen willen ook dat het verboden wordt. Beperking van cash wordt 

reeds in vele landen toegepast. Het hebben van een grote hoeveelheid 

contant geld wordt al beschouwd als indicatie van “verdachte 
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activiteiten”, strafbaar voor inbeslagname zonder een eerlijk proces. – 

Mogelijk gemaakt door reeds bestaande civiele verbeurdverklaring 

wetten, zo kunnen overheden je eigendom in beslag nemen zonder te 

bewijzen dat je schuldig bent van een misdrijf. 

“Mandrel Stuart, een 35-jarige Afro-Amerikaan eigenaar van een klein 

barbecue restaurant in Staunton, Va., was verbijsterd toen de politie van 

hem $ 17.550 in beslag nam tijdens een aanhouding in 2012 voor een 

kleine verkeersovertreding op de Interstate 66 in Fairfax. Hij verwierp 

een schikking met de overheid voor de helft van zijn geld en eiste een 

juryrechtspraak. Hij kreeg uiteindelijk zijn geld terug, maar verloor zijn 

bedrijf, omdat hij geen geld had om zijn overheadkosten betalen. – “Ik 

betaalde belastingen op dat geld. Ik werkte voor dat geld,” zegt Stuart. 

“Waarom zou ik ze mijn geld geven?” 

  

Zoals de Washington Post hier meldde, maakte vorig jaar de politie 

61.998 contant geld inbeslagnames voor in totaal $ 2,5 miljard sinds, 9/11 

– zonder huiszoekingsbevel of aanklachten. 

  

Waarom willen overheden contant geld elimineren? Is het niet duidelijk? 

Ze willen jou en je geld controleren. Hoe heb je het verkregen? Dat is wat 

ze willen weten. Wat ga je ermee doen? Ze willen een stem hebben hoe 

je het besteedt. Misschien zou je het voor iets “slechts” kunnen 

gebruiken? – Je zou “terroristen” kunnen ondersteunen – belasting 

ontduiken – of een pakje sigaretten kunnen kopen. De mogelijkheden zijn 

te aanzienlijk om te negeren. En de argumenten te overtuigend om er mee 

te stoppen. 

  

Corrupt systeem: 

Het systeem is corrupt en gevaarlijk disfunctioneel. Maar waarom zegt 

niemand dat? – Zo hebben Centrale bankiers sinds de jaren 1980 credit 

correcties bevochten – zij zijn de grondleggers van de kredietbubbels. En 

gedurende de laatste zes jaar, zijn de centrale bankiers zo actief en 

agressief geweest in het verdedigen van het verleden waardoor de 

toekomst geen kans heeft gekregen. Hun gemakkelijk geld heeft het hele 
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systeem gecorrumpeerd. Dus, zal er nooit een echt herstellende economie 

komen. 

  

Zero Hedge vat de “pros” samen: Verbetering van de belastinggrondslag, 

als de meeste of zelfs alle transacties in de economie nu kunnen worden 

getraceerd door de overheid. – Substantieel beperking van de 

ondergrondse economie, met name voor illegale activiteiten. Mensen te 

dwingen hun spaargeld om te zetten in consumptie en/of investeringen, 

waardoor een impuls aan het BBP en de werkgelegenheid wordt gegeven! 

  

De Politiestaat: 

Achter de stijging van inbeslagnames is een weinig bekende mini-

industrie ontstaan van private politietraining bedrijven die door het hele 

land de technieken van “de snelweg aanhoudingen” bijbrengen. – Eén 

van die bedrijven creëerde een eigen intelligentie netwerk, bekend als 

‘Black Asfalt Electronic Networking & Notification System’ dat de 

politie landelijk in staat stelt gedetailleerde rapporten over 

automobilisten te delen – zowel criminelen als onschuldigen – met 

inbegrip van hun sofinummers, adressen en identificeerbare tatoeages, 

evenals suggesties welke automobilisten te stoppen. 

  

De wereld wordt steeds meer een politiestaat, nu doden ze ook nog 

mensen om ze ‘veilig’ te houden, maar in wezen is niemand veilig, in 

ieder geval niet eens in een nood- of stresssituatie waar je zou verwachten 

dat de politie je vriend is. – Twee mannen probeerden hun in het water 

geraakte auto uit de waterstroom te halen in Oklahoma. Twee agenten 

kwamen echter niet om hulp te verlenen, maar om de twee bevel te geven 

het voertuig te verlaten. Toen zij niet dienovereenkomstig handelden 

werd een pistool afgevuurd, één van de mannen werd gedood. Ze houden 

je veilig – door je dood te schieten. Een lijk kan niet veel schade 

aanrichten. Een begraafplaats is inderdaad veiliger. Waarom konden de 

agenten deze mannen niet met rust laten? Wat was de denkbare 

bedreiging voor de openbare orde – laat staan de veiligheid van 
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politieagenten, hadden ze die in gevaar gebracht? – Het antwoord is 

natuurlijk niet en niemand. Hun ‘misdaad’ was ‘het niet gehoorzamen’. 

  

Meer regelgeving: 

Veel van deze voorvallen worden gerapporteerd aan 

overheidsinstellingen en overheidscentra als onderdeel van ontluikende 

rechtshandhaving, via intelligence-systemen van de overheid – ondanks 

waarschuwingen dat de informatie de ‘privacy’ en grondwettelijke 

‘bescherming’ kan schenden. Niemands leven, vrijheid of eigendom zal 

meer veilig zijn. Het is zo zeker als de dood en belastingen. 

  

In augustus 2012 introduceerde de NYPD een door Microsoft 

ontwikkelde surveillance systeem genaamd de ‘Domain Awareness 

System’ waarmee de politie 

toezicht houdt via duizenden 

bewakingscamera’s en 

kentekenplaatlezers geïnstalleerd 

zowel op politieauto’s, bruggen, 

tunnels en straten met directe 

toegang tot gedetailleerde 

informatie over iedereen die het 

doelwit is. Bill Gates de 

‘eugenetische-inenter’ moet 

verheugd zijn omdat zijn 

technologie verkocht wordt aan honderden politiekorpsen over de hele 

wereld. 

  

Niemand zal in staat zijn een tunnel in te rijden zonder potentieel 

geregistreerd te worden. New York is de voorloper in alle aspecten van 

Agenda 21. Miljarden aan belastinggeld, en nog meer schuld voor 

belastingbetalers worden besteed om de infrastructuur te bouwen 

teneinde diezelfde belastingbetalers, hun kinderen en kleinkinderen als 

slaaf in te lijven. – Onderzoek en ontwikkeling in mogelijkheden om een 
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steeds groter deel van de bevolking als slaaf in te lijven gaat nog steeds 

verder. 

  

Het is nu de hoogste tijd, iedereen te adviseren over het nemen van een 

aantal belangrijke stappen om jezelf en je gezin door deze periode heen 

te loodsen. De eerste stap is LERING. Bestudeer Agenda 21, om zelf te 

zien hoe ver in deze crisis ze gevorderd zijn met de uitvoering van 

maatregels dat hun doel in elk aspect ondersteunt, zodat je precies weet 

wat te verwachten is. Er zijn vele nuances aan deze situatie en die nuances 

kunnen een grote impact op je hebben. 

  

Agenda 21 Programma: 

De Archon bloedlijnen willen dat het volk de Agenda 21-programma 

accepteert. Helaas voor alle mensen van de wereld verloopt alles tot nu 

toe volgens het Nieuwe Wereld Orde Plan. Maar wat is de betekenis van 

dit Nieuwe Wereld Orde Plan? 

De Agenda 21 is door de VN opgesteld 

als “de agenda voor de 21e eeuw” en dat 

refereert aan wereldwijd 

fascisme/communisme. Hieronder een 

verkorte samenvatting van wat Agenda 

21 omvat: Deze is zgn. gebaseerd op 

‘Duurzame’ ontwikkeling – ‘niet meer 

gebruiken dan kan worden vervangen’ – 

dat klinkt op het eerste gezicht zeer 

verstandig, totdat wordt gerealiseerd wat dit en ‘biodiversiteit’ eigenlijk 

betekenen in het kader van het complot. Hieronder wat ‘duurzame 

ontwikkeling’ en ‘Biodiversiteit’ in werkelijkheid betekenen voor de 

samenleving: 

  

• Beëindiging van de nationale soevereiniteit 

• Staatplanning en beheer van alle natuurlijke rijkdommen, 

ecosystemen, woestijnen, bossen, bergen, oceanen en zoetwater; 
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landbouw; plattelandsontwikkeling; biotechnologie; en de 

zekerheid van ‘gelijkheid’ – oftewel gelijk gerechtigde slavernij 

• De Staat bepaalt de functie van het bedrijfsleven en financiële 

middelen 

• Afschaffing van het particuliere eigendom – omdat dit niet 

‘duurzaam’ is 

• ‘Herstructurering’ van de familie-eenheid 

• Kinderen door de Staat opvoeden 

• Mensen vertellen wat hun taak is, en waar te wonen 

• Belangrijke beperkingen op mobiliteit 

• Creatie van ‘menselijke nederzetting zones’ 

• Massa huisvesting omdat mensen gedwongen worden hun land 

en huizen te verlaten, waar ze nu wonen 

• Onderwijsvervlakking – praktisch gerealiseerd 

• Massale ontvolking als ondersteuning t.b.v. het bovenstaande. 

  

Agenda 21 werd meer dan tweehonderd jaar geleden opgezet – welke in 

deze 21e eeuw de afronding fase beleeft. Het geheime plan van de Nieuwe 

Wereld Orde is om de wereldbevolking te reduceren tot op een 

“duurzaam” niveau, “in eeuwigdurende 

balans met de natuur” door een 

meedogenloze bevolkingscontrole-

agenda; bestaande uit Bevolking- en 

Reproductie-controle. Een massale 

ruiming van de bevolking via Planned 

Parenthood, d.m.v. vergiftigd- water- en 

voedselvoorziening, de verspreiding van 

besmettelijk kunstmatig gecreëerde 

virussen – zoals AIDS, EBOLA, etc. – kunstmatig veroorzaakte 

pandemieën, die massale vaccinatiecampagnes vereisen, en een geplande 

Derde Wereldoorlog. 

  

Dan kan Agenda 21 met een drastisch verminderde wereldbevolking een 

wereldwijd feodaal-fascistische staat opleggen met één Wereld regering, 
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één Wereld Religie, één Wereld Leger, één Wereld Bank, één wereld 

munt en een micro-chipped bevolking. – In het kort, ze zullen 90% van 

de wereldbevolking doden t.b.v. volledige controle van de menselijke 

conditie van iedereen, en deze naar believen sturen en stellen van de wieg 

tot hun graf. 

  

WAKKER WORDEN MENSEN – Onderzoek alle facetten, terwijl het 

nog steeds mogelijk is, en bundel krachten om deze sinistere Maffioso 

omver te werpen, die bijna elke overheid in de wereld controleren d.m.v. 

omgekochte corrupte politici in regeringen waarvan de meesten, zo niet 

alle, zich hebben verkocht aan de RKM en functioneren als hun 

marionetten. De meeste regeringsleiders hebben hun ziel aan de duivel 

verkocht; ze weten dat ze niet zullen overleven als ze de RKM bevelen 

niet opvolgen. 

  

Niet alleen het monetaire systeem, maar de hele wereldstructuur is 

gecorrumpeerd. Spoedig zullen we onze vrijheid kwijt zijn; we zijn reeds 

slaaf door de schulden, en worden door middel van het belastingstelsel 

en via onze verhandelbare geboorteakte volledig uitgezogen. Mensen zijn 

door de RKM omgezet in ‘activa’ voor ‘opbrengsten’ via betaling van 

belastinggeld dat wordt gestort op de RKM gecontroleerde 

Vaticaanbank. Het zal met de dag steeds ellendiger worden. Het ‘point of 

no return’ nadert met snelle schreden en binnenkort is dit punt gepasseerd 

en zal de weg terug afgesloten zijn. We hebben nog maar weinig tijd over 

om te handelen in onze gezamenlijke defensie m.b.t. overleving. Als je 

niets doet verdien je wat je zult krijgen. 

  

  

De waarheid over onze beschaving en jezelf: 

Onderstaande video legt in een notendop duidelijk uit hoe grondig wij 

mensen gevangen zitten in het RKM netwerk dat onafgebroken sinds het 
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jaar 1860 

functioneert. In dat netwerk ben je niet wat je denkt te zijn. Omdat een 

rechtspersoon eigenaar is van zijn eigen DNA, maar bij de geboorte werd 

je DNA ‘gestolen’. Ze creëerden van elke persoon een bedrijfje met als 

naam de geboortenaam, dat is de reden waarom jouw naam op alle 

officiële documenten geschreven wordt in hoofdletters, want het is niet 

fysiek JIJ. Kijk op je rijbewijs voor de bevestiging. Slechts een 

geboorteakte ondersteund door het eigen DNA is duidelijk een fysiek 

persoon of burger. De Kroon in de City of London ondersteund al deze 

bedrijfjes, wat in werkelijkheid het Vaticaan is. Ondertussen werken 

juristen aan de terugvordering van het gestolen DNA, zodra meer bekend 

is, zal dit worden gepubliceerd omdat het in ieders belang is het ijzeren 

netwerk waarin we leven te doorbreken. – Doordat de RK Maffia ieders 

DNA hebben, is iedere burger hun bezit geworden, zo ook je geld, al je 

bezittingen, je woning, etc.; ze creëren een bank holiday om je geld te 

stelen, want het geld is niet van jou als persoon, maar van hen als eigenaar 

van het bedrijfje met jouw naam in hoofdletters geschreven! Je staat 

onder Admiralty Law, – zeerecht – en zo heb je geen natuurlijke rechten, 

geen Burgerlijk Recht, dus ben je gewoon SLAAF! 

  

Na hun controle over het monetaire systeem en het stelen van je civiel 

recht, worden nu andere Archon bloedlijn (RKM) Agenda 21 punten 

geconcretiseerd en via de wet doorgevoerd, zoals de controle over de 

voedselvoorziening, het weer, water, farmacie, energie, om mensen naar 
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wens in ernstige economische omstandigheden te brengen, zonder 

uitweg. 

  

Zo heeft de ongekozen EU regering in 2013 nieuwe wetten voorgesteld, 

en laten ‘rubber stempelen’ door het EU ‘Parlement’ om het verbouwen, 

reproduceren, en/of verhandelen van je eigen voedsel illegaal te 

verklaren, omdat het ‘on-getest’ is, en eerst EU-goedkeuring vereist van 

de Orwelliaanse ‘EU Plantenrassen Agency’. Voor elke registratie moet 

een vergoeding worden betaald – dus meer te betalen voor je eten en je 

eigen gevangenis. De ‘Plant Reproductie Kwaliteit Wet’ zal tuinieren met 

niet-gereguleerde zaden onmogelijk en een strafbaar feit maken. Deze 

wet zal de professionele ontwikkeling van groenterassen t.b.v. huis 

tuinieren, biologische telers en lokale markt kwekers beëindigen. 

  

Wat deze nieuwe wet doet, is het creëren van een geheel nieuwe reeks 

van EU-ambtenaren die betaald worden om de hele dag bergen papier te 

verplaatsen, terwijl ze zaadlevering aan huistuinders stoppen en ingrijpen 

op het recht van boeren om te kweken wat ze willen. 

Het is ook zeer verontrustend dat zij zichzelf de macht hebben gegeven 

om elke plantensoort te reguleren, en elke aard ervan te licenciëren alle 

toekomstige soorten inbegrepen – niet alleen voor landbouwgewassen, 

maar ook grassen, mossen, bloemen, of wat dan ook – zonder noodzaak 

daarvoor opnieuw toestemming te vragen aan de Counsel. 

  

Dit is allemaal in verband met het plan de bevolking te verbieden hun 

eigen voedsel te kweken, vernietig de diversiteit aan zaden, en laat de 

Archon ‘voedsel en biotech-bedrijven’ de wereldwijde 

voedselvoorziening monopoliseren – “Het kweken van voedsel wordt 

verboden door te zeggen dat het niet veilig is, dan kunnen de grote RKM 

ondernemingen de hele voedselproductie controleren.” 

  

Deze fascistisch/communistische structuur zal wereldwijd beslissen wat 

je eet en of je eet; en wat je eet zit vol met chemische cocktails, nog meer 

dan alles wat totnu wordt geconsumeerd, om de massa te controleren, 
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zowel mentaal, emotioneel als lichamelijk. De watertoevoer zal worden 

gedrogeerd, zodat mensen hun dienstbaarheid zullen appreciëren zoals 

Aldous Huxley in zijn boek schreef de ‘Brave New World’. Of je eet zal 

afhangen van het feit of je een goede kleine hersenloze slaaf bent of niet. 

Geen lijdzaamheid, geen eten en geen water – de levering en distributie 

van levensmiddelen zal worden gecontroleerd, zodat niemand voedsel 

kan geven aan een buitenstaander van het systeem, zoals Dr. Day het in 

zijn lezing in 1969 aankondigde. 

  

Een verschrikkelijke toekomst voor ons allemaal, maar – voor niet lang 

meer – is de macht nog steeds bij het volk als we tenminste willen 

samenwerken in wederzijdse ondersteuning, en internationale 

publiciteit en reacties hierop zullen leiden tot verwerping van deze 

afschuwelijke wetten met betrekking tot het groeien van onze eigen 

voedsel. De bloedlijnen zijn doodsbang dat het volk zich gaat 

verenigen, dat is waarom volkeren ‘verdelen en heersen’ hun 

grootste prioriteit is geworden. 

  

Het is belangrijk de gedachtegang van onze Archon bloedlijn tirannen te 

begrijpen; ze hebben geen empathie, geen mededogen – ze zijn 

narcistisch, ze zijn psychopathische sociopaten. Zij hebben ten onrechte 

de opwarming van de aarde – de klimaatverandering geïntroduceerd, ter 

ondersteuning van de noodzaak de wereld te ontvolken, om bijna de hele 

bevolking van de wereld te ‘ruimen’ van zeven miljard naar 500 miljoen 

mensen in 2050. 

  

  

Dr. Richard Day de Rockefeller insider en ‘weer’ manipulator tijdens 

WW2, zei in 1969: “het weer zal worden gemodificeerd en worden 

gebruikt als strijdwapen om droogte en hongersnood te creëren door het 

‘produceren’ van record brekende sneeuwval in de bergen en 

langdurende zware regenval voor het veroorzaken van overstromingen 

via de Missouri en de Mississippi rivieren, dat gemakkelijk is te bereiken 

met de reeds beschikbare technologie” van de Archon bloedlijnen – zoals 
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HAARP, in Alaska, dat high-power radiogolven naar de bovenste lagen 

van de ionosfeer schiet en weer terug naar de aarde komen, een 

technologie nader uitgelegd in een toekomstig essay. 

  

Monsanto’s GMO-voedsel: 

Monsanto regelt de wereld voedselvoorziening en de Farmers. Praktisch 

alle voedselzaden zijn nu door Monsanto 

gepatenteerd. Iedereen moet nu van hen 

kopen, en ze mogen geen zaden bewaren, 

want Monsanto huurt overal detectives ter 

controle. 

Gemanipuleerde genen hebben een 

slechte gewoonte om in niet-GE 

gewassen op te komen. En wanneer dit 

gebeurt, betalen de duurzame kwekers en hun klanten een hoge prijs. – 

Als Monsanto zaden een kwekerij vervuilt, moeten zij aan Monsanto hun 

jaarwinst of alle gewassen betalen, zelfs als slecht 1% besmet werd! 

  

Onderwijsvervlakkingsprogrammering voor kinderen: 

Het tijdschema lijkt 2050 te zijn, dat betekent dat de kinderen en 

kleinkinderen van nu in de periode van de voltooide Agenda 21 zullen 

leven, alhoewel alle mensen vandaag in leven steeds meer extremiteiten 

zullen ervaren. 

  

Kinderen van nu zijn het belangrijkste doelwit, waarom ze worden 

geprogrammeerd om hun slavernij als de ‘norm’ te aanvaarden, de dingen 

te accepteren zoals ze zijn. Kinderen worden geconditioneerd om te 

geloven dat de wereld zal eindigen, tenzij we ‘iets doen’ en dat betekent 

de transformatie van het menselijk bestaan naar dat zoals beschreven is 

in Agenda 21. Kinderen en jongeren worden genadeloos doelgericht 

volgens Agenda 21 geprogrammeerd, opdat ze hun leven als robotachtige 

slaven zullen accepteren, het einde van het ouderschap is de volgende 

stap. De indoctrinatie is ontworpen om kinderen tegen hun ouders op te 

zetten omdat zij de wereld ‘vernietigen’ waarin we moeten leven. 
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De door de bloedlijn opgerichte en gecontroleerde UNESCO, verklaarde 

de periode van 2005 tot 2015 het ‘Decennium van Onderwijs voor 

duurzame ontwikkeling’ (EDO) om alle 40 hoofdstukken te leren – 

indoctrineren – van Agenda 21. Vertaald: de programmering van de 

kinderen om hun lot van levenslange slavernij te aanvaarden en trots te 

zijn op het voorrecht van hun dienstbaarheid. Het officiële programma 

vertaald betekent: 

  

‘Een wereld waarin iedereen leert te doen, wat hen wordt verteld’. 

  

Nu, hier is de ‘klapper’ en de fundamentele reden waarmee de steeds 

verdergaande vervlakking van het onderwijs duidelijk wordt: 

  

In het algemeen hebben hoogopgeleide mensen een hoger inkomen, zij 

consumeren meer grondstoffen dan laagopgeleide mensen die meestal 

een lager inkomen hebben. In dit geval meer onderwijs is een grotere 

bedreiging voor de duurzaamheid. 

  

De implicaties van deze verklaring zijn kolossaal. Houd de kinderen in 

een staat van onwetendheid om zo meer ongeschoolde volwassenen te 

produceren die onvoorwaardelijk de staat zullen gehoorzamen omdat ze 

niet beter weten. Wiskunde is hier het bijzonder doelwit, ze geven zelfs 

vooraf de antwoorden op wiskundige vragen, als antwoorden moeten 

worden verkregen door middel van consensus. Een consensus voorbeeld: 

2 + 2 = 4 is het antwoord van zeven, en 5 is het antwoord van elf, dan is 

het antwoord 5. 

  

Wiskunde is het doelwit, zoals ‘Silent Weapons voor Quiet Wars’ dit 

bepaalt: “Ontkoppeling van het denken; afremming van hun mentale 

activiteiten; het verstrekken van lage kwaliteitsprogramma aan het 

openbaar onderwijs in wiskunde, logica, ontwerp en economische 

systemen; en het ontmoedigen van technische creativiteit.” Dit proces 

speelt al tientallen jaren, maar is nog lang niet voltooid naar waar het 
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naartoe moet. De scholen, en universiteiten over de hele wereld 

programmeren specimen die zichzelf en de wereld zien in de vorm van 

toekomstig menselijke slavernij en dit wordt dagelijkse uitgevoerd door 

docenten en academici die zelf geprogrammeerd zijn. Vraag kinderen 

waar dan ook over ‘klimaatverandering’ en de overgrote meerderheid zal 

het officiële verhaal herhalen. Milieu en duurzaamheid infiltreren elk 

aspect van het onderwijs en de overheid. Een deel van de reden voor de 

verhoging van collegegelden tot onbetaalbare niveaus is om de armen en 

middenklasse uit het hoger onderwijs te verdrijven. 

  

Ouders verliezen hun kinderen; Sociale Service overheidsinstellingen, 

die steeds meer de rechtvaardiging verdienen voor de initialen ‘SS’ – zo 

gevreesd tijdens WW2 – wanneer ze weigeren hun kinderen te laten 

vaccineren om hun immuunsysteem te laten vergiftigen; medische 

behandeling weigeren, zoals kanker omdat ze weten dat chemotherapie 

en bestraling hun kinderen zeker zullen doden. 

  

Gesteld wordt dat het ouderschap gewoon te moeilijk is, kinderen zijn 

gewoon te kwetsbaar en de risico’s zijn gewoon te groot voor de luxe van 

‘privacy’. Ouders hebben weinig kans als eenmaal dit proces is 

begonnen, ze worden stap voor stap steeds intenser verstikt door het 

ingewortelde corrupte en vooringenomen Familie Recht systeem, dat al 

vanaf het begin tegen hen is opgezet. Het is de totalitaire staat die beslist. 

Bijna alles van dit vordert dagelijks, als teken dat de RK Maffia steeds 

dichter hun einddoel naderen. 

  

Dringend Actie vereist: 

Het moet nu onmiskenbaar duidelijk zijn; dat de wereldbevolking in 

groot gevaar van uitsterving verkeert. Zeven miljard mensen gereduceerd 

naar vijf honderd miljoen, is de doelstelling om te worden bereikt in het 

jaar 2050. Beschouw je kans om dit te overleven, als het nog de moeite 

waard is om te overleven? 
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Dit alles is niet een mogelijkheid, het wordt daadwerkelijkheid, en je kunt 

de totalitaire staat om je heen waarnemen omdat alles reeds in plaats is 

gebracht en duidelijker waarneembaar wordt naarmate ze dichter bij hun 

einddoel komen. Let in dit opzicht op de slechte onderwijsresultaten van 

de jongere generaties. Er bestaat geen twijfel, hoewel nog steeds een 

werk in progressie, wees ervan overtuigd dat de uiteindelijke doelstelling 

met de dag steeds dichter bijkomt. – Agenda 21 eist centrale wereld 

controle van elk land; al het particuliere eigendom; alle waterbronnen en 

distributie ervan, en alle andere middelen, dat mensen in deze definitie 

omvat; alle energievoorziening en distributie ervan; en de hele keten van 

voedselproductie en de verdeling ervan. Alle mensen moeten worden 

geconcentreerd in nederzetting-zones; onderwijs moet zich richten op het 

milieu als centraal gesystematiseerd principe dat alle aspecten van het 

leven in gevaar brengt. Dit is geen gekheid; het vindt al openlijk plaats, 

kijk rond en je herkent wat al is bereikt. Dit proces gaat door en zal 

spoedig worden afgerond, tenzij wij de mensen het initiatief nemen door 

zelf te beginnen met in te grijpen, dat is de enige terreur die de Archon 

bloedlijnen zelf vrezen. Met onze aantallen tegen die van hen, kunnen we 

ze gemakkelijk verslaan, als tenminste voldoende mensen NU WAKKER 

WORDEN en in actie komen. 

  

Verwacht niet dat anderen, meer invloedrijke krachten, dit voor ons gaan 

doen. Als een machtige groep het initiatief neemt is het gevaar groot van 

een andere onderdrukking later. Als we zelf beginnen. houden wij het 

initiatief en kunnen we invloedrijke groepen vragen ons te helpen, zonder 

dat we onze controle als initiatiefnemers verliezen. Als je nog steeds 

gelooft in de kracht van je land, dan is dit het moment om nu iets te doen. 

Later, kan het te laat zijn. Wees bewust, we kunnen nog steeds de strijd 

van cabal winnen, maar snelle actie is geboden. 

  

Als je niets doet, verdien je wat je krijgt. 

  

Er is geen excuus om niet in ‘actie’ te komen een eerste stap om meer te 

weten over Agenda 21, en deze kennis te delen met anderen. Daarvoor is 
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het verstandig een team van gelijk denkenden te creëren om gezamenlijk 

anderen van de ernst en noodzaak tot actie te overtuigen voor deelname 

in de noodzakelijk gezamenlijke aanpak. Door hen te inspireren mee te 

doen. Nogmaals, dit totalitaire kwaad gebeurt overal om ons heen, terwijl 

de meeste mensen niets kunnen zien, omdat ze niet de punten met elkaar 

verbinden. Mensen hebben de neiging om in hun eigen ‘kleine wereld’ te 

leven en zich alleen te richten op een paar onderwerpen die voor hen van 

belang zijn. Dat geeft een vertekend beeld van wat er gebeurt. De wereld 

van het boek en de film ‘The Hunger Games” is al goed op weg naar 

voltooiing, tenzij de mensheid een fundamentele herbeoordeling van de 

werkelijkheid onderneemt. 

  

Het is je eigen zorg voor overleving, die de steun van anderen vereist, 

en dat geldt voor iedereen! 

  

Mensen moeten zichzelf informeren over deze gevaren; zij en wij zitten 

allemaal in hetzelfde schuitje. Het is echt afschuwelijk, maar wel de 

moeite waard voor onze strijd voor een betere wereld; totale vrijheid, vrij 

van belastingen en hypotheekschulden, vrij van de verplichte vaccinatie 

met dodelijke ingrediënten; gezond niet-toxisch voedsel; overvloed aan 

schoon water, goedkope energie en veel betere levensomstandigheden 

voor ons allemaal, met volledige werkgelegenheid voor iedereen in 

harmonie met zijn/haar talent. Eerlijk geld, zonder diefstal, slechts een 

bescheiden omzetbelasting. Goedkopere producten en diensten want tot 

80% van de huidige verkoopprijs zijn gecumuleerde belastingen! Bevrijd 

van corrupte overheden, onze eigen stem in het landsbestuur en het 

geldsysteem – echte democratie. Je denkt dat dit te mooi is om waar te 

zijn? Zorg dan zo snel mogelijk over dit onderwerp te worden onderricht, 

te beginnen door de video hieronder te bekijken, waarin nog meer details 

worden uitgelegd. 

  

Daarna om je voortbestaan veilig te stellen, stuur de internet link van dit 

artikel aan ten minste tien of meer van je vrienden met je persoonlijke 

introductie en motivatie, met het verzoek dit artikel te lezen en op 
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dezelfde wijze aan hun contacten door te sturen. Binnen korte tijd zal de 

wereld een pool hebben van miljoenen meer goed geïnformeerde burgers 

die gesynchroniseerd handelen om de noodzakelijke veranderingen door 

te voeren. Er staan veel betrouwbare, bekwame en machtige krachten 

achter ons, die de taak zullen voltooien namens ONS MENSEN. De 

kinderen zullen je dankbaar zijn. 

  

LEARN THE TRUTH. LEARN ABOUT THE ACT of 1871. 

KNOWLEDGE IS POWER 

  

ILLUMINATI PLANS 2015 – To Kill Billion People (NEW WORLD 

ORDER 2015) 

  

Cindy  

June 22, 2015 at 23:27 

Reply  

De analyse is duidelijk en correct: de Griekse schuldencrisis is in feite 

een verkapte hulppoging voor onze eigen banken en pensioenfondsen. Ik 

laat de verklaring voor de ‘leugenachtigheid’ van pers en… 

http://ewaldengelen.blogspot.no/2015/06/vijf-jaar-voorgelogen-over-

griekenland.html?spref=fb 

o  

Remco  

June 23, 2015 at 00:39 

Reply  

Ik wist niet dat Ewald een blog heeft. Ik heb gelijk gereageerd op een 

ietwat naieve vraag van een reageerder: “wat is het belang van de pers 

om ons onjuist te informeren?”. 

Wellicht zou je je vraag anders moeten formuleren: “Hoe werkt het 

systeem van de pers opdat wij onjuist worden geïnformeerd?” 

Het werkt zo: 

Zowel de kranten als de NOS en RTL7 nemen in eerste instantie 

berichten over van het ANP. 
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Als je de geldstromen volgt, kom je er achter dat het ANP eigendom is 

van onder andere Fentener van Vlissingen, Nederlands meest 

vermogende miljardair. Een heerschap dat tot de 0,1% rijksten van de 

aarde behoort.  

Wij burgers krijgen dus vooral te horen en te weten wat de elite ons wil 

laten horen en weten.  

Waarom zouden de media dit dan zo braaf doen?”, zou de volgende vraag 

kunnen zijn? 

Ik vermoed dat onze media net als in de VS ook in handen zijn van de 

rijkeren, maar weet dat niet zeker. 

Feit is dat de media inderdaad heel vaak als papegaaien stukken van het 

ANP overnemen. Je zou het ANP een puur propagandamedium kunnen 

noemen, wellicht ben je dat met mij eens. 

Ik en bekenden van mij zijn er bovendien van overtuigd dat er ook 

daadwerkelijk aan censuur wordt gedaan. In het verleden hebben wij 

regelmatig op krantenartikelen willen reageren (de reacties onder een 

artikel zoals in de Telegraaf of het NRC) en onze serieuze (geenszins 

beledigende) reacties worden stelselmatig geweerd.  

Bewijs: probeer maar eens in de krant te reageren op een artikel over 

Griekenland en verwijs dan naar dit artikel van Ewald. Een zeer goede 

kans dat dat je reactie niet geplaatst wordt. 

Zeer verontrustend dat we de media niet kunnen vertrouwen, want dit 

hoort thuis in een dictatuur en niet in een democratie! 

�  

Peter B. Meyer  

June 23, 2015 at 08:38 

Reply  

@Remco zo werkt het ongeveer. Niet alle media zijn direct eigendom 

van de cabal, maar alle MSM is gekocht d.ma.v. Bribes zgn. Via 

advertentie opdrachten. 

Griekenland wordt gerekt tot sept. Okt. a.s. En dan moet de hele EU 

instorten door de banken. Al lang geleden gepland, de cabal trekt op dat 

moment de stekker eruit. Houd daar voorlopig rekening mee. 

Mvg 
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2.  

June 22, 2015 at 16:54 

Reply  

Neil Young Details New Album The Monsanto Years 

Neil Young has detailed The Monsanto Years, his new LP about the food 

industry giant that was recorded with the Promise of the Real, a band 

featuring Willie Nelson’s sons Lukas and Micah Nelson. That’s the cover 

above, and you can find the tracklist below. It includes songs such as “A 

Rock Star Bucks a Coffee Shop” (previously titled “Rock Starbucks”) 

and “Big Box”. It’s out June 29 via Reprise. 

http://pitchfork.com/news/59704-neil-young-details-new-album-the-

monsanto-years/ 

Bekijk de hoes eens. Dit gaat wel de nodige aandacht krijgen. 

  

June 22, 2015 at 12:12 

Reply  

Russia and China mock divide and rule 

A case can be made that the geopolitical shift towards Russia-China 

integration is arguably the greatest strategic maneuver of the last 100 

years. Xi’s ultimate master plan is unambiguous: a Russia-China-

Germany trade/commerce alliance. German business/industry wants it 

badly, although German politicians still haven’t got the message. Xi – 

and Putin – are building a new economic reality on the Eurasian ground, 

crammed with crucial political, economic and strategic ramifications. 

Of course, this will be an extremely rocky road. It has not leaked to 

Western corporate media yet, but independent-minded academics in 

Europe (yes, they do exist, almost like a secret society) are increasingly 

alarmed there is no alternative model to the chaotic, entropic hardcore 

neoliberalism/casino capitalism racket promoted by the Masters of the 

Universe. 

Even if Eurasian integration prevails in the long run, and Wall Street 

becomes a sort of local stock exchange, the Chinese and the emerging 

multipolar world still seem to be locked into the existing neoliberal 

model. 
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And yet, as much as Lao Tzu, already an octogenarian, gave the young 

Confucius an intellectual slap on the face, the “West” could do with a 

wake-up call. Divide et impera? It’s not working. And it’s bound to fail 

miserably. 

As it stands, what we do know is that 2015 will be a hair-raising year in 

myriad aspects. Because from Europe to Asia, from the ruins of the 

Roman empire to the re-emerging Middle Kingdom, we all still remain 

under the sign of a fearful, dangerous, rampantly irrational Empire of 

Chaos. 

http://www.presstv.ir/Detail/2015/01/03/391370/Russia-and-China-

mock-divide-and-rule 

o  

Peter B. Meyer  

June 22, 2015 at 13:40 

Reply  

@RB – een waardevolle aanvulling. Pepe Escobar beschikt over 

uitstekende info bronnen, o.a. bewezen met de MH17 story. – Met de EU 

leiders van nu wordt het absoluut Chaos en grote puinhoop in Europa, en 

dat is wat Amerika wil, in opdracht van de RK Maffia. 

3.  

June 22, 2015 at 10:10 

Reply  

6th mass extinction already here as species disappear 100 times faster 

The world is on the brink of its sixth mass extinction, as animals are 

disappearing 100 times faster than previously, scientists warned in a new 

report. They also say humanity could be among the first victims of this 

extinction. 

… 

The report has been drawn to counter critics who believe the data is 

exaggerated. Ehlrich and co-authors seek to demonstrate, using 

conservative assumptions, that the new phase is already well under way, 

seeing as they are “far above the ‘background’ rates prevailing in the five 

preceding mass extinctions.” 

http://rt.com/news/268513-mass-extinction-diversity-humanity/ 
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Is het werkelijk een ramp als Homo Sapiens – de enige diersoort die 

onrecyclebaar afval produceert – van de aardbodem zou verdwijnen? 

4.  

Ton  

June 21, 2015 at 15:30 

Reply  

http://www.infowars.com/total-emergency-alert-elite-now-evacuating/ 

Alex Jones waarschuwt de medemens !!!!!!! 

o  

Peter B. Meyer  

June 21, 2015 at 16:47 

Reply  

@ Ton – een goede daad door deze link te vermelden. Het is niet voor 

niets dat ik bovenstaande essay beëindigde met de woorden: ‘…om je 

voortbestaan veilig te stellen, stuur de internet link van dit artikel aan ten 

minste tien of meer van je vrienden met je persoonlijke introductie en 

motivatie, met het verzoek dit artikel te lezen en op dezelfde wijze aan 

hun contacten door te sturen. Binnen korte tijd zal de wereld een pool 

hebben van miljoenen meer goed geïnformeerde burgers die 

gesynchroniseerd handelen om de noodzakelijke veranderingen door te 

voeren. Er staan veel betrouwbare, bekwame en machtige krachten achter 

ons, die de taak zullen voltooien namens ONS MENSEN. De kinderen 

zullen je dankbaar zijn.’ 

Echt het staat te gebeuren, alleen wij allemaal met elkaar kunnen hierin 

verandering brengen, in het belang van onszelf en de kinderen. – 

Overigens mijn oproep heeft gehoor gevonden, het lezersaantal is met 

bijna 15% gestegen!!! Als dit resulteert in meer WAKKERE MENSEN, 

zijn er snel 1.000.000 bijgekomen. Dankzij jullie goede medewerking. 

5.  

Jos  

June 20, 2015 at 13:46 

Reply  
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Er zijn genoeg mensen die dit goed kunnen uit leggen ! 

David icke bvb ! Veel te vinden op internet , ik deel het veel , maar weinig 

reactie ! Mensen zijn er te weinig mee bezig helaas 

o  

Peter B. Meyer  

June 20, 2015 at 13:59 

Reply  

@Jos – daarom wordt je initiatief ook op prijs gesteld. De presentaties 

van Dr. Rath en David Icke liegen er niet om. Maar helaas zijn er te velen 

die nog niet WAKKER zijn, en daarom gaan we met vereende krachten 

door. 

6.  

Remco  

June 20, 2015 at 12:11 

Reply  

Er wordt niet alleen buiten de VS aan de-dollaresation gedaan. 

Een opstandige staat: 

http://www.infowars.com/new-york-lawyer-goes-nuts-over-texas-gold-

plan/ 

“NEW YORK LAWYER GOES NUTS OVER TEXAS GOLD PLAN”. 

7.  

Procambarus  

June 20, 2015 at 10:28 

Reply  

Als het echt helemaal mis gaat op valutagebied -ik acht die kans klein- 

en het papiergeld bereikt het Weimar niveau, ontstaat er een gillende 

behoefte aan pasmunt voor de dagelijkse uitgaven. Gouden munten zijn 

hiervoor niet geschikt; de intrinsieke waarde per munt is dan véél te hoog. 

Zilver is dus aangewezen. Zelfs de 1 oz zilveren munten konden dan nog 

wel eens te “zwaar” zijn. Er zijn talloze munten, uitgegeven in miljoenen 

oplagen, die dan furore zullen maken. Ik noem twee voorbeelden: de 

USA Kennedy half dollar 1964 (3 stuks = 1oz zuiver zilver) en de Duitse 

10-euro munten 2002-2010 (2 stuks = 1oz). Gouden munten zijn dan 

ideaal voor vermogensbescherming in afwachting van “normale” tijden. 
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o  

Remco  

June 20, 2015 at 12:08 

Reply  

En oude Nederlandse zilveren guldens, rijksdaalders!  

Ik had anderhalf jaar terug nog 500 zilveren kwartjes gekocht 30% boven 

de intrinsieke waarde. Ik twijfelde wel eens of dat wel slim was omdat ik 

eigenlijk alleen tegen de intrinsieke waarde koop.  

Maar stel dat je voor een dergelijk kwartje een brood kan kopen straks, 

wat kan je dan voor een 1 ounce zilveren munt kopen?  

Mocht goud en zilver als ruilmiddel gebruikt gaan worden, dan vermoed 

ik dat de huidige ratio van 1 op 60 naar haar oorspronkelijk ratio zal gaan 

van 1 op 10 en misschien zelfs 1 op 5. 

8.  

Jos  

June 20, 2015 at 09:57 

Reply  

https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/artikel-120-als-

zelfstandig-artikel-in-de-grondwet-betekent-dat-de-rechter-daaraan-

niet-meer-mag-toetsen-en-misbruikt-wordt-voor-de-globale-genocide 

Leuk stukje om te lezen ! 

9.  

Remco  

June 19, 2015 at 09:53 

Reply  

“Helaas voor alle mensen van de wereld verloopt alles tot nu toe volgens 

het Nieuwe Wereld Orde Plan.” 

Een ding verloopt echter helemaal niet volgens het Nieuwe Wereld Orde 

Plan: 

Het vrije internet!! 

Het vrije internet is absoluut DE achilleshiel van de elite.  
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Daarom kunnen we behalve het afschaffen van contant geld binnen 

enkele jaren ook restricties verwachten wat betreft het internetverkeer. 

o  

Peter B. Meyer  

June 19, 2015 at 11:56 

Reply  

@Remco – het is alleen vanwege de oppositie van de vele gebruikers dat 

het internet niet is afgesloten. Er wordt naarstig naar andere aanpak 

gezocht. Het laat zien dat het volk wel degelijk invloed heeft op het 

verloop van de NWO ontwikkelingen. Massale aanpak zal de cabal 

omverwerpen en zal de wereld voor het eerst na zeker 2 eeuwen of nog 

meer, bevrijd worden van deze terreurbende de Archons bloedlijn. 

�  

Remco  

June 19, 2015 at 13:08 

Reply  

In een land als Suriname heeft hooguit 25% van de mensen een 

internetverbinding. Omdat een internet daar heel duur is. Ik hoorde van 

iemand dat een internetverbinding daar zo 75 Euro kost. En met een 

gemiddeld salaris van pak ‘m beet 275 Euro snap je dat daar niet veel 

mensen zich internet kunnen veroorloven. 

Het internet verbieden lijkt me niet echt een realistische mogelijkheid om 

de bevolking van vrije informatie af te houden. 

Ik zie dus twee mogelijkheden voor de elite: 

– De bevolking armer maken en het internet (veel) duurder. Dan zullen 

geleidelijk aan steeds minder mensen toegang hebben.  

– Een zeer realistische mogelijkheid is dat de internetsites zelf veel meer 

moeten gaan betalen om online te zijn. Hierover heeft Xandernieuws al 

eens een stuk geschreven. De internetsnelweg veel verder 

commercialiseren dus. Als kleine websites ineens -ik noem maar een 

voorbeeld- 10.000 euro moeten gaan betalen, zullen veel sites afhaken. 

�  

Peter B. Meyer  

June 19, 2015 at 13:42 
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Reply  

@Remco of nog een derde mogelijkheid waaraan al gewerkt wordt – 

twee soorten internet, het ‘snelle’ voor Big Business en het ‘langzame’ 

voor de kleine man, die ze dan wat later afsluiten! 

10.  
MSN  

June 18, 2015 at 00:05 

Reply  

Is There a Shortage of Gold in Europe? Will It Be Confiscated? 

So can they make gold illegal? Only a fool would say no. If it is illegal 

to pay someone in cash, they will make it illegal to pay someone in gold. 

This is the direction we are headed in. This is not a personal attack on 

gold. Sure, the gold promoters will say I am wrong for they are afraid it 

might reduce the whole idea of buying gold as an alternative to dollars. 

But this is the world we face. They are closing in the net from every 

possible angle. It is not just gold. This is hunting spare change in any 

form. 

Does it mean you should not buy gold when the low comes into play? 

No. But it does mean there may be a risk to owning gold as it will be 

made illegal to conduct business. Keep in mind that they cannot imprison 

you for NOT paying your taxes. That would be unconstitutional. They 

imprison you for failing to tell them you owe taxes. It is the failure to file 

– not pay. 

SilverCoins 

In this respect, silver coins may be a hedge. Gold coins, as in $20 gold 

pieces rather than bullion coins, may be better. Anything that 

distinguishes what you have from just bullion. 

Will they confiscate? History repeats because the passion of man never 

changes. We have to understand that this is an economic meltdown. They 

will not go quietly into the light. They will scream and rage all the way. 

http://armstrongeconomics.com/archives/33601 

11.  
Cindy  

June 17, 2015 at 23:17 
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Reply  

Als het verhaal niet helemaal begrepen mocht worden ligt het in ieder 

geval niet aan jou Peter. Je hebt het zo duidelijk als maar mogelijk kan 

zijn gemaakt en heel goed leesbaar. 

In 2005 werd mij al gevraagd wat ik met het geld ging doen wat ik van 

de bank haalde. Ik weet het jaar nog zo goed v.w. ‘n bepaalde aankoop 

destijds. Toen speelde het nog niet zolang en de dame achter de balie had 

er ook erg veel moeite mee. 

Hier wat interessante links ook nog ter verduidelijking van Jordan 

Maxwell. 

Over het geboortecertificaat….. 

https://www.youtube.com/watch?v=o3RYTsz0EmU&feature=player_d

etailpage 

All Capital Letters  

https://www.youtube.com/watch?v=e9lWpGsyNjQ&feature=player_det

ailpage 

o  

Peter B. Meyer  

June 19, 2015 at 12:03 

Reply  

Dank Cindy en RB jullie waardering te laten weten. Het wordt met de 

dag duidelijker dat de implementatie van de Nieuwe Wereldorder verder 

voortschrijdt. In opkomende essays zullen deze stappen op diverse 

gebieden verder worden belicht. Het is angstwekkend als de burger 

begint in te zien hoever alles al gevorderd is. Alle nieuwe ontwikkelingen 

zoals smartphones zijn weer een stapje verder in de richting van Big 

Brother is watching you! 

Het voedsel dat we eten is aan alle kanten gemanipuleerd. Het is dringend 

tijd dat burgers massaal wakker worden en hiertegen in opstand komen!!! 

  

June 17, 2015 at 21:01 

Reply  
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Uitstekend artikel, Peter. Als de boel straks in elkaar dondert, dan kun jij 

jezelf tenminste recht in de ogen kijken wat genomen actie betreft. De 

vraag blijft hoevelen het gaan oppikken… 

Hier nog een actuele aanvulling: 

To Avoid Prison, You Must Read This Before Taking Your Money 

Out of the Bank 

Federal prosecutors have charged a former Republican House speaker, 

Dennis Hastert, with illegally structuring cash withdrawals from bank 

accounts which were designed to conceal payments to someone he 

committed “prior misconduct” against and Hastert is also accused of 

lying to the FBI about the event. The indictment did not specify who 

Hastert was paying off for his prior misconduct, but anonymous sources 

allege that Hastert had sexual contact with a minor when he was a high 

school wrestling coach and the former student was extorting the former 

Congressman. A total of $3.5 million was involved according to the 

prosecutors. The important point to consider here is that this former 

Congressmen is not headed to prison for sex with a minor, or facilitating 

a bribe, he is headed to prison for TAKING HIS OWN MONEY OUT 

OF HIS BANK ACCOUNT! 

http://www.thecommonsenseshow.com/2015/06/16/to-avoid-prison-

you-must-read-this-before-taking-your-money-out-of-the-bank/ 

Wij hebben meer dan een jaar geleden een hoop cash opgenomen tijdens 

de Cyprus ‘blauwdruk’ en dat kostte een hoop moeite: geld bestellen, 

gesprekje ING-personeel, rare vragen beantwoorden, onder begeleiding 

naar de kluis, weer rare vragen beantwoorden (‘Wat gaat u er precies mee 

doen?’ WUT???), enz. enz. Dat heeft ons wel de ogen geopend, 

inderdaad. 
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