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Inleiding
Door middel van deze brochure geven wij nieuws door van andere
websites. Dit nieuws komt dus niet van onszelf af, maar het nieuws is
veelal wel de moeite waard om gelezen te worden. Hier en daar
gevenwijzelf een kort commentaar.

Boodschap aan de agenten van de ‘kroon’

Eén ieder die trouw heeft gezworen aan een crimineel zoals de
“koningin”/”koning” is medeplichtig aan hoogverraad tegen het
volk.
Dit geldt voor alle politiemensen, advocaten, rechters,
parlementsleden etc. etc. (dit geldt dus ook voor burgemeesters,
notarissen, en allerlei ambtenaren)
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Als agenten van de kroon vertegenwoordigd u niet de belangen van
het volk (algemeen belang), u dient een criminele organisatie (met
speciale belangen).
Als u zogenaamd het algemeen belang dient, moet u trouw aan het
Nederlandse volk zweren en enkel aan het algemeen belang.
Zeg uw loyaliteit ten opzichte van de criminelen op, of ervaar de
consequenties, de keuze is zoals altijd aan u.
“Wir haben es nicht gewusst” gaat dit keer niet werken.
U bent een verlengstuk van de Romeinse onderdrukker.
U heeft geen autoriteit over niemand.
U pleegt misdaden tegen de mensen.
Wordt wakker als u nog slaapt.
De hypnose is over.
U heeft een morele verantwoordelijkheid.
Kies voor vrijheid.
Stop met het faciliteren van fraude en de frauduleuze staat der
Nederland B.V..
Dit is geen bedreiging maar een waarschuwing!
Verraders van het volk zullen verwijderd worden. (dit zeggen ook
alle profeten in de Bijbel)
We weten wie u bent en waar u woont.
Ontkennen is zinloos.
U en de uwen zijn misdadigers.
U heeft verloren, geeft het op en beken uw criminele acties en
schuld, neem verantwoordelijkheid voor uw misdaden.
Wij zullen barmhartig zijn.
Als u uw criminele acties tegen het Nederlandse volk niet staakt,
heeft u uw keuze gemaakt.
geplaatst namens:
Vrije Wereld – civiele inlichtingendienst
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strafkolonie van de hele Melkweg is, waar de dombo’s en de
gekken hun straf voor misdaden elders moeten uitzitten. Wie tòch
blijft geloven in een Liefdevolle Goddelijkheid, die mag straks
weer naar huis?

GELOOF IN GOD OF GELD OF TTIP?
Het is soms lastig te geloven dat je geen fouten kunt maken, dat er
geen schuld is, dat iedereen figureert in het toneelstuk van allerlei
anderen. Dat we niet verder zijn, dan we zijn. Even een pijnlijk
voorbeeld.
Het blijft verbijsterend dat ondanks 2,3 miljoen protestmails het
Europarlement vorige maand met de steun van VVD, D66, CDA,
ChristenUnie en SGP de door Amerika gedicteerde TTIPinternationale handelsresolutie heeft aangenomen. Menselijkheid,
arbeidsrechten en milieuzaken zijn terzijde geschoven, de
multinationals en hun topadvocaten gaan straks lokaal recht
moeiteloos van tafel vegen. Ook het ISDS, het dubieuze
geschillenmechanisme is er namelijk door gedrukt. In Amerika
heten dat soort wetten DARK Acts (Denying Americans the Right
to Know).
Moeten we nu al die gotspe in een spiritueel licht zien? Niet in
een christelijk licht in elk geval, want deze Nederlandse
christenen dienen slechts de God van het Grote Geld. Maar geldt
voor deze buttheads dat er (ooit) gewoon qua karma wordt
afgerekend? Laat ons hopen dat er rechtvaardigheid bestaat in ons
universum. Misschien is het echter zo, dat de aarde een
3

Zo gezien zal waarschijnlijk elk willekeurig geloof behulpzaam
kunnen zijn bij het overstijgen van onze materialistische
benepenheid. En zou elk mystiek beeld ons kunnen stimuleren om
naar iets hogers te zoeken. De uitzonderlijk belezen Imam Wout
Abdulwahid van Bommel (1944) legt het prachtig bij de IKON
uit. Even wat vooroordelen over moslims terzijde schuiven, lui!
www.peterdenharing.nl
DODELIJKE DEVOTIE
Twee uur lang keek ik verbijsterd naar onbehaaglijk herkenbare
dingen in deze film. Ook in de Oregoncommune van mijn ooit zo
bewonderde leermeester Bhagwan Osho Rajneesh sloeg in
dezelfde jaren (1985) immers de dodelijke devotie aan een
langzaam verknipt en paranoia rakende meester toe. Donaties
werden, vaak onder invloed van XTC, van kwetsbare discipelen
afgetroggeld, gezinnen en geliefden werden uit elkaar
gemanoeuvreerd. De algemene hersenspoeling creëerde plots een
echte ashrampolitie met zware wapens, rebelse lieden werden
opgesloten met een (valse) aids-diagnose, of verbannen uit de
groep en daarna zwart gemaakt. Ook hier werd The Church of
Rajneeshism uit het niets geprojecteerd om alle activiteiten uit de
belastingaanslagen te kunnen houden. Alle moraalloze trucs
werden goedgepraat als een spiritual device van de Meester, een
bewuste techniek om de suffe discipel tot meer Awareness te
brengen. Gelukkig bevat Osho’s theoretische nalatenschap talloze
spirituele juweeltjes. Het achteraf goedpraten van zoveel dubieus,
onethisch en manipulatief handelen hebben zijn persoonlijke
4
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waardigheid voor mij wel droevig aangetast. De schuld voor zijn
debacle in Amerika bij zijn persoonlijke secretaresse leggen was
eveneens een schoolvoorbeeld van gênant meesterschap. Maar
naast Ron Hubbard was Rajneesh een heilige.
EU DICTATUUR
Zo walst het Europees aangestuurde businessmodel ons dus plat.
De Duitse geheime dienst zoekt ons hele dataverkeer af. Politici
mogen hooguit een beetje bemiddelen tussen die paar ongeruste
Nederlanders en de Duits-Franse kolos van het grote geld. Bizar
weetje: in 1938 presteerde het Amerikaanse Time Magazine het
nog om Adolf Hitler Man van het Jaar te maken. Het bekende
aanschurken tegen de man met de grootste bek, toen Hitler,
gisteren Berlusconi, vandaag Geert Wilders.
Maar Hitler heeft toch gewonnen. In 2012 zei de president van de
Deutsche Bundesbank, Jens Weidman, haast als overtuigd nazi:
‘Mocht een land zich niet aan de begrotingsregels houden, dan
zou de nationale soevereiniteit automatisch over kunnen gaan
naar Europees niveau en wel in die mate dat daarmee het doel
gegarandeerd bereikt wordt. Ook als daarvoor in de afzonderlijke
parlementen geen meerderheid te vinden zou zijn.' Dat lijkt op de
Duitse inval in Polen in 1939. Nu nog even de Russen op de
knieën dwingen met sancties en Hitler’s ideaal is 70 jaar later
toch bereikt. Het Verenigde Europa met als gegarandeerd doel:
het volledig uitwonen van de consument. Slaap lekker,
Nederland!
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aanvallen, bij het parlement demonstreren, op de een of andere
manier de gezapige vrede verstoren: hup, je wordt genadeloos
afgestraft. De dictatuur van Franco was er niks bij. Dat staat ons
dus nog te wachten in Nederland. Lees het hele verhaal op
XanderNieuws. Doei Occupy!

MEDIWIET
Cannabis bevat twee belangrijke stoffen; THC en CBD. THC, die
tetrahydrocannabinol, beïnvloedt het menselijke bewustzijn en geeft het
bekende geestverruimende effect. CBD, ofwel cannabidiol heeft geen
psychedelische bijwerkingen. Speciaal gekweekte wiet met een hoog
gehalte CBD wordt voor medische doeleinden meestal toegepast in
olievorm. Er zit dan nauwelijks nog THC in en daarom doet dat spul
weinig wapperigs, en het is, behalve luchtvervuilend als je het rookt,
weinig schadelijk. Talloze Parkinsonpatienten blijken baat bij zo’n CBDblowtje. THC uit de gewone wiet vermindert overigens allerlei stress en
heeft een positieve uitwerking op auto-immuunziekten, alsmede op
epilepsie. Wiet voorkomt hersenschade als je teveel methadon gebruikt.
Fijn hoor. Wiet hielp zelfs tegen borstkanker, astma, epilepsie en beslist
tegen de oogziekte Glaucoom. Er is gebleken dat cannabis net zo goed
werkt bij het verzachten van pijn als populaire pijnstillers.
Farmaceutische bedrijven verdienen echter miljarden aan die pillen. Aan
hun bijwerkingen overlijden ondertussen in de VS ieder jaar 16.000
mensen.

MEDIADICTATUUR IN SPANJE

RAUW WIETSAP

In Spanje zijn wetten aangenomen die het strafbaar maken als je
digitaal protesteert of tot verzet of demonstraties oproept. De vrije
meningsuiting en het recht op informatievergaring (verboden
bezoek aan ‘terroristische’ websites) is aan de kant geschoven.
Fout politieoptreden filmen: € 30.000 boete. Het Koningshuis

Er zijn vele geloofwaardige peer reviewed onderzoeken (lees
https://duurzamemaatschappij.files.wordpress.com/2014/05/grann
yslistjan2012.pdf waarin de claim wordt ondersteund dat
cannabinoïden vele soorten kanker genezen, bijvoorbeeld door het
in gang zetten van apoptose in de tumorcellen. Apoptose staat
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voor geprogrammeerde celdood, dit lichaamsproces ruimt onder
andere nutteloos geworden cellen op. Internationaal onderzoek
wijst uit dat CBD tevens bepaalde problemen van autisten zouden
kunnen deblokkeren. Wernard Bruining van Wietblog houdt het
nieuws allemaal voor ons bij en distribueert ook nog eens hun
wettelijk toegestane wietolie. Zelf wietolie maken, kan. Gewoon
je hele oogst in de blender of slowjuicer kwakken en het rauwe
sap drinken, lijkt ook buitengewoon helend voor een rij van
kwalen. (Tot zover Peter den Haring)
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en een poort is naar hoger bewustzijn. Gedacht wordt dat mensen na
het ontwaken van hun derde oog geblinddoekt kunnen lezen, zieke
organen kunnen aanvoelen in het lichaam en gedachten kunnen
lezen.
De demonstratie is georganiseerd door de Rotorua Life Bliss
Foundation. Het meisje, de 12-jarige Ma Nithya Maheshwarananda
uit de Amerikaanse stad Dallas, kreeg uit het publiek verschillende
teksten die ze geblinddoekt voorlas. Ze kreeg onder meer een
visitekaartje, een flyer en een krantenartikel.
Het meisje zei dat haar derde oog ongeveer een jaar geleden is
ontwaakt op een holistische school, waar ze les kreeg in Vedische
wetenschappen.
Barbara Hock van Life Bliss New Zealand zei: “Iedereen kan zijn of
haar derde oog laten ontwaken, maar de sceptici blijven volhouden
dat het een leugen is en omdat ze aan zichzelf willen bewijzen dat ze
gelijk hebben, kunnen ze het mogelijk niet ervaren.” Ze zei zelf nog
niet geblinddoekt te kunnen lezen. Vond je dit interessant? Denk er
dan aan het artikel te delen op Facebook.

https://www.youtube.com/watch?v=oRw39Ju4xFw
Belasting is niets anders dan stelen van de burgers, om het
vervolgens schaamteloos te verkwanselen, aldus bovenstaande
video van UKIP Mr. Godvrey Bloom. Door Martin Vrijland.
Indrukwekkend: Dit meisje kan geblinddoekt lezen door haar ‘derde
oog’ te gebruiken
in: Paranormaal 31 juli 2015 17:00
5 Reacties
2385 keer
bekeken
Een meisje dat beweert geblinddoekt te kunnen lezen heeft een
demonstratie gegeven in Nieuw-Zeeland. Ze wil mensen bewust
maken van het feit dat ze een ‘derde oog’ hebben.
Het derde oog, ook wel bekend als het innerlijke oog, wordt
omschreven als een onzichtbaar oog dat het normale zicht overstijgt
7
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In ons dagelijks leven krijgen we eigenlijk
permanent te maken met boodschappen. Al dan niet
verborgen, maar desalniettemin informatie.
We worden er de laatste tijd mee overspoeld en steeds vaker
komt de datum 23 september naar voren.
Enige tijd geleden schreven wij een artikel over een lezer die
veel weet van de verborgen boodschappen van de Illuminati.
Een hobby van mij is het begrijpen en doorzien van Illuminati
symbolen. Misschien hebben jullie de show van Kate Perry
tijdens de Superbowl ook gezien en in de conspiracy wereld is de
show wederom volledig uitgelegd als een illuminatishow.
“Vorig jaar zong Bruno Mars nog continu prepare, prepare...
Nu zingt Kate are you ready for. Oftewel het gaat nu gebeuren,
dit is het jaar van uitvoering. Op deze show komt geen vervolg,
het was de laatste”.

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&
id=9598:keer-op-keer-komt-datum-van-23-septembertevoorschijn&catid=69:occult&Itemid=81
Keer op keer komt datum van 23 september
Tevoorschijn
Vrijdag, 31 juli 2015 16:15
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Sinds dat artikel hebben wij meerder e-mails van hem ontvangen
(dank!) over boodschappen, getallen en vooral september als de
maand waar het allemaal gaat gebeuren.
Zo schreef hij onder andere:
Er is ronduit iets waanzinnigs aan de hand met het getal 239,
wat door velen wordt gezien als 23 September.
23 september, Yom Kippur, Day of Atonement, Judgement Day.
De paus bij het Amerikaanse Congres.
10
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Eerlijk gezegd weet ik het niet meer, dit is zo groots en alom
aanwezig. Wat er gaat gebeuren weet ik niet maar dat er iets
gaat gebeuren lijkt mij wel duidelijk.
(Volgens de meeste mensen is er echter niets bijzonders gebeurd
op 23 september. Dat is onjuist, aangezien op die datum het Jaar
van het Lucifer-Licht is begonnen, wat door de paus in Amerika
gevierd is. Tevens ias Europa opgezadeld met het zogenaamde
vluchtelingen probleem. Angela Merkel heeft al gezegd dat de
multiculturele samenleving mislukt is. Dat kan dus uitlopen op
een burgeroorlog in Europa, om zich te ontdoen van de vreemde
vluchtelingen waaronder ook Isis-leden zitten die meegelift zijn
om in Europa de nodige onrust en brandhaarden te stichten. Er is
in het verborgen dus heel wat in werking gezet op 23 spetember.
Mogelijk is er in CERN enige vertraging met de experimenten
opgelopen, zie onze brochure 882 over de Nieuwe Wereld Orde
van Lucifer).)

Dan het bericht dat er op het eiland Reúnion, voor de oost
Afrikaanse kust, een vleugelonderdeel en een koffer zijn
gevonden die misschien afkomstig kunnen zijn van de
verdwenen vlucht MH370.
Het is een relatief klein stukje vleugel en volgens experts van
Boeing lijkt het alsof dit onderdeel inderdaad afkomstig is van
een 777, het type toestel dat spoorloos is verdwenen.
Is hiermee dan bewezen dat deze Boeing dan ergens in de
Indische Oceaan is gestort? Nee, allesbehalve, want zoals een
lezer ons vertelde, zal een dergelijk brokstuk als dat bij Diego
Garcia in zee wordt gestort door de oceaanstromen ergens
opduiken aan de Oost Afrikaanse kust.
Diego Garcia, de geheime Amerikaans/Israëlische basis op een
afgelegen eiland en de plek waar de vermiste Boeing
hoogstwaarschijnlijk terecht is gekomen.
11
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Ook onze hierboven aangehaalde lezer heeft zo zijn eigen theorie
over de manier waarop het nieuws over het brokstuk
wereldkundig werd gemaakt:
Een onderdeel van MH370 is boven water, tenminste dat hopen
we dan maar. Echter het belangrijke nieuws is niet dat het boven
water is maar dat in de nieuwsuitzending wederom zeer expliciet
werd aangegeven dat het aantal vermiste passagiers van dit
toestel zijn, 2 3 9 de spirituele wereld draait overuren.
Ik ben van mening dat er hier krachten aan het werk zijn die het
menselijke ontstijgen.
Oh ja, Cecil de leeuw is onthoofd!! En zijn nageslacht 12 welpjes
(12 apostelen) zullen het waarschijnlijk niet overleven want de
nieuwe leider Jericho!!! zal ze waarschijnlijk opeten. Kun je het
nog idioter bedenken? Jawel.
Obama wordt weergegeven als de Amerikaanse Farao,
Akhenaten, met zijn vrouw Nefertiti (Beyonce benoemt Nefertiti
trouwens ook letterlijk in 7/11). Duik hier maar eens in, is mind
blowing.
Dit is de link naar Egypte.
Wat staat er in Jesaja 30:6? Het land waar de sterke en oude
leeuw aanwezig zijn en de vurige draak, Lucifer, ook wel
weergegeven als de luipaard.
En wat heeft onze tandarts afgeschoten? Juist, twee leeuwen en
een luipaard.
Er is iets wat ons momenteel continu waarschuwt voor wat
komen gaat. Vele christenen geven aan dat de dag des oordeel
bij niemand bekend is, echter dit is absoluut niet waar.
Paul geeft de Thessaloniens aan dat de dag des oordeel wel
degelijk exact kan worden gevonden, mits men goed ziet en hoort
naar de tekenen van onze heer. De dag des oordeel zal vallen op
12
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de dag van Atonement, 23 september.

\Onderstaand van
http://the-embassadorion.blogspot.com/

Wij zijn met zijn allen zo onwaarschijnlijk blind geraakt dat
maar weinigen begrijpen dat er maar een boek op deze aarde
exact heeft voorspeld wat er in de toekomst zal gaan gebeuren.
De christenen zullen worden onthoofd, waarom denk je dat
Obama 30.000 guillotines heeft gekocht!!
Word wakker met zijn allen, hoe onwaarschijnlijk alles ook
klinkt, alles maar dan ook alles is in stelling gebracht voor iets
gigantisch. Onze vluchtroute zal niet te vinden zijn bij het vlees.

Leven in een tijdperk waarin de Goddelijke verbinding van ons
systeem wordt vrijgegeven is een wonderlijk iets, toch doet het me
goed u deze informatie te mogen aanreiken, toch is er bij mij een
wrange bijsmaak dat veel overheden, en of groeperingen zoals
illuminati, vrijmetserlaars en vele anderen voor God hebben willen
spelen.

Dan is ons opgevallen dat ook petitie site Avaaz in eigendom van
een van 's werelds grootste boeven Soros, vol op Cecil is
gedoken. Dat bevestigt wat ons betreft nog maar eens dat er
inderdaad wat occults speelt.
Verder heette Zimbabwe vroeger Rhodesië en laat de Britse
koloniale stichter ervan, Cecil Rhodes, nu een belangrijk figuur
zijn in de (occulte) geschiedenis van Engeland:
Cecil John Rhodes (1853-1902) British colonial financier and
statesman in South Africa who made a fortune in gold and
diamond mining founder of Rhodesia, now known as Zimbabwe.
Rhodes endowed annual fellowships, "Rhodes
Scholarships," for Commonwealth and United States students to
study at Oxford University. He was the inspiration for the very
powerful secret society, often called the Round Table, which
works to establish a One World Government under Anglo-Saxon
rule whose exoteric expression is the Anglo-American
Establishment operating through the Council on Foreign
Relations in New York and the Royal Institute on Foreign
Affairs in London: "Confession of Faith" (1877).
Wat ons betreft delen we de gedachten van onze lezer; teveel
(occulte) signalen in één gebeurtenis om toeval te kunnen zijn.
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Nu transformatie aanstaande is en duidelijk wordt hoe de afweging
gewogen zal worden zullen zielen plaatsmaken voor een nieuwe
aarde. Wanneer een wereldorde gevormd zal worden zullen de
problemen zo groots zijn dat geen van overheden nog voldoende geld
voorhanden zal hebben nog menskracht de problemen te kunnen
handelen.
Nu goden op de hoogte zijn gebracht zal duidelijk worden welk
oordeel geveld zal worden over deze laag aarde en met welke
problemen ze te maken zal krijgen.
Phi Ra Mida Tijdperk geactiveerd, elke ziel wordt afgewogen op de
schaal..
Throughout human history, governments have been interested in
“mastering the human domain”—in fully understanding how to
control the minds of their populations. In 2015, DARPA’s “Narrative
Networks” ( or N2) program is in full swing.
The project is intended to analyze how “narratives” play into human
psychology, delving into the way these constructs affect the mind. A
narrative is a way of phrasing something, a choice of words, for
example, that is likely a biased strategy to frame information.
“Narratives exert a powerful influence on human thoughts, emotions
and behavior and can be particularly important in security
contexts,” DARPA researchers said in a paper published in the
Journal of Neuroscience Methods.’
14
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Read more: Pentagon Employing Top Scientists to Improve US
Propaganda Machine

‘A North East magistrate has resigned over new court fees that
“force the innocent to plead guilty” and means “justice is only going
to be for those who can afford it.”
Since April criminal defendants have had to pay an “outrageous”
new levy of up to £1,200 for standing trial – with fees potentially
quadrupling if someone pleads not guilty and are then convicted.
Now George Lyons, a member of the bench in North Tyneside for 15
years, has turned his back on the role, and written to the Magistrates
Association’s Magistrate magazine claiming the fees put pressure on
people to admit crimes they did not commit in order to avoid a bigger
bill.
“This is a terrible piece of legislation introduced through the back
door,” wrote Mr Lyons, who fears the rules – which courts have no
discretion over – could “criminalise many people because that is the
option” for them.’
‘German researchers have developed a new technology that can
identify a person in poor lighting or even in absolute darkness thus
potentially solving one of the main issues of the modern face
recognition systems.

15
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Today’s facial recognition systems are based on matching clean and
well-lit photos taken in the broad light. This poses a problem for law
enforcement and security services when their object is in the shade.
However, a group of German scientists claim to have found a solution
to this as they develop a new type of face-recognition system that
analyzes a person’s thermal signature instead of relying on
traditional methods.’
Read more: Out of Shadows: New tech allows face recognition in
utter darkness

‘

De oude piramides de grootste leugen op Aarde 2015
De oude piramides zijn de grootste leugen op Aarde in 2015, er is
geen enkele manier waarop de Grote Piramide zou zijn gebouwd
in 2400 voor Christus door mensen. Om dit een beetje duidelijker
16
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te maken; het bouwen van een perfecte piramide, waarbij alle
zijden precies aan de top culmineren vereist dat het vooraf moet
worden bepaald en perfect uitgevoerd tijdens de bouw.
Als één blok afwijkt, zelfs door de kleinste hoeveelheid, zou de
nauwkeurigheid van de structuur denigreren met elke laag
metselwerk. Om dit probleem nog wat ingewikkelder te maken,
zouden bouwers die de "pi" verhouding in de uiteindelijke
constructie tot expressie willen brengen de verhouding hoogte
vooruit op de omtrek en dus de hoek van de helling vooraf
moeten berekenen.
Honderden feiten worden hier niet genoemd, maar zijn
gemakkelijk te vinden door te zoeken.
The Ancient Pyramids The Greatest Lie on Earth 2015 Published on Jul 26,
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TAKE ACTION NOW!
This is the fulfilment of everything the Elite have ever
wanted to do - It will affect every human being, worldwide
- They will implement this over a period of time - The dates
have now been officially set for the start of implementation.”
The New World Order Will Be Implemented In September!
The Roman Catholic Pope just announced when he speaks at the
United Nations on the 25th September 2015 that he will issue
an ENCYCLICAL – The definition of an encyclical is – A letter
from the Pope sent to all Roman Catholic Bishops throughout
the world. Every Roman Catholic is EXPECTED to obey. There
are 1.2 billion Roman Catholics around the world.

2015 02 uur 16 minuten.

https://www.youtube.com/watch?v=bEk1pymtsMc
ARCHAEOLOGY NEWSFLASH No. 472
P.F., this news is from Jonathan Gray www.beforeus.com You authorized this mailing
when you requested your free report on our
web-site. See below for removal directions.
Here is where my archaeological responsibility to you
and current events CONVERGE.
WARNING!
The New World Order Will Be Implemented In September!
The New World Currency Will Be Introduced In October!
We Are At the Brink of Total Worldwide Financial Collapse!
17

This means that when the Pope announces the New World Order
in front of the annual gathering of world leaders on September
25th, 2015 at the United Nations just before the signing and
implementation of the ‘Post-2015 Development Agenda’ that the
Pope will order every Roman Catholic around the world to obey
unconditionally – total obedience – including the acceptance
of the Mark of the Beast when it is announced.
You probably know about the visit of Pope Francis to the USA
and that The Vatican is involved with the United Nations
(Global Government) and sustainable development (Agenda 21).
The New World Currency Will Be Introduced In October!
On October 20th, 2015 the International Monetary Fund will
announce a new world currency. The IMF is one of the most
secretive and powerful organizations in the world. They monitor
the financial health of more than 188 member countries. They
establish global money rules and provide “bail-out” assistance
to bankrupt nations.
18
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On October 20th, 2015 the IMF is expected to announce a reserve
currency alternative to the U.S. dollar, which will send
hundreds of billions of dollars moving around the world,
literally overnight.
What is about to happen will threaten your way of life whether
you own an investment related to it or not. It will change
everything about your normal way of life: Where you vacation,
where you send your kids or grandkids to school.
We Are At the Brink of Total Worldwide Financial Collapse!This
is getting more dangerous by the day. If only people knew
and believed how close to disaster we are. When this blows up
- There has never been anything like it in the history of
mankind.

EURO-ZONE FINANCIAL ARMAGEDDONThe combined
Greek, Italian, Portugal and Spain euro debt
represents $120 trillion of derivative debt aka I.O.U.s between
banks and the ECB has no cash or liquidity in the system only
derivative debt that compounds every day.

THE BIS NIGHTMARE THYAT WILL
SEND THE WORLD INTO A PANICThe derivative position of
US banks for Q1 2015 has just been
published and the reading is more frightening than ever. The top
five US banks have total a derivative exposure of $247 trillion.
This is 3.5 times world GDP. Total derivatives for all banks in
the world are just over $600 trillion. But these figures are less
than half of the real exposure. A few years ago the BIS in Basel
changed the basis of valuation of derivatives to “Value to
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Maturity.” This basically halved the value of outstanding
derivatives overnight.
would probably be at least $1.5 quadrillion. And remember, when
a counterparty fails, notional value is the real value that will
be lost. It is absolutely guaranteed that this $1.5 quadrillion
will implode in the next few years and drag the whole financial
system with it.
Lindsay Williams, who is receiving inside information from a
member of the Globalist elite, says "They are preparing for
omething big.”
News is coming in constantly from around the world:
* China is banning major pension fund shareholders from
selling
for six months.
* 54% of the entire Chinese stock market is frozen.
* Trading on the New York stock Exchange was suspended for
a
technical glitch with all open orders cancelled.
* Microsoft fires 7,800 employees.
* The Australian Dollar has hit a new low.
Every day there is more news about the implosion of the global
economy. You have to Take Action Now! The bomb shells about
the New World Order and the New Global Currency should give
you the motivation to take action and prepare for September
through December now, before it is too late.
Empowerment eindigt Central Banking
Eigen soevereiniteit:
Sinds mensenheugenis is het collectief bewustzijn ontkracht door de
illusie van de ‘autoriteit’ die elk aspect van het leven beheerst. Vanwege
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voortdurende manipulatie en misleiding is onze samenleving veranderd
in het voordeel van de gezagsdragers, velen worstelen met het besef dat
mensen zelf hun leven kunnen besturen in plaats van te vertrouwen op
het gezag van de overheid. Dus, WORDT WAKKER en richt je geest op
empowerment, om je persoonlijke soevereiniteit te herwinnen, en te leren
om van binnenuit te handelen, met de kracht van je vrije wil. Begin met
het besef dat ons geld een illusie is, en geen werkelijke waarde heeft.
Maar in realiteit is gecreëerd door de centrale banken – die eigendom zijn
van de Khazarian Maffia – dat de grootste publieke verbolgenheid
gebiedt, en eerder vroeger dan later moet worden afgeschaft.
De Nieuwe Wereldorde:
In de Nieuwe Wereld Orde zal geen onafhankelijkheid bestaan, geen
regering, geen koninklijke familie, geen republiek, geen staat of
provincies. De heersende macht achter de Nieuwe Wereld Orde heeft de
wereldwijde geldstromen reeds in haar greep d.m.v. de centrale banken
en de grote multinationals. Het is deze kracht die beslist wie in
“democratische” landen regeren, en mede wordt bepaald door de controle
van de pers en de media. Het financiële systeem is gebaseerd op de
Babylonische schuldslavernij, dat zal moeten worden vervangen door een
transparant systeem gecontroleerd door het volk. Het huidige systeem
stuurt automatisch meer dan 50% van de rijkdom van de wereld naar de
conto’s van een kleine groep van nog geen honderd elites, terwijl 80%
van alle mensen eigenaar is van slechts 5,5% van deze rijkdom, waardoor
zo’n tachtig procent letterlijk schuldslaven zijn geworden. Die nu de
laagste levensstandaard hebben sinds 1960. 1 op de 9 mensen hebben niet
genoeg te eten en meer dan een miljard mensen leeft nog steeds van
minder dan € 1,00 per dag. Ter vergelijking als alle door de Khazarian
Maffia gestolen activa teruggeven worden aan het volk en verdeeld
worden over de rechtmatige eigenaars, – jij en ik – ieder ander, en elk
kind, zal gemiddeld genomen voor elkeen het bedrag beschikbaar zijn
van € 250,000 in de geïndustrialiseerde wereld, en zeer waarschijnlijk
voor elk levend individu op de hele planeet!
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Door het verstrekken van grote leningen
aan vrijwel elk land, zijn deze afhankelijk geworden van de ‘geheime’
heersende Maffia-macht. Regeringen die onafhankelijk willen blijven
worden krachtig aangepakt en verwijderd; hun leiders worden onttroond.
Als dit niet mogelijk is door middel van politieke propaganda, of d.m.v.
economische sancties, dan wordt de CIA, Mossad. of militair geweld
ingezet om hun doel te bereiken, om ze te onderwerpen aan het Nieuwe
Wereldorde regime.
De bloedlijn families wilden vanaf het begin al de wereld beheersen, dat
vereiste bundeling van krachten van de 13 invloedrijkste families.
Professor Adam Weishaupt stelde op verzoek van Mayer Amschel
Rothschild in 1773 daarvoor het plan op. Het uiteindelijke doel was, en
is nog steeds, één wereld dictatuur met één leider aan de top, gevestigd
in Jeruzalem – Israël.
Om de mensheid te kunnen controleren moet informatie worden
gemanipuleerd en hun vrijheden worden ingeperkt. Door het bezit en het
manipuleren van de media, om daarmee de waarheid te censureren, is het
mogelijk de mensen op een eenvoudige manier te beïnvloeden, waardoor
de rijke families optimale economische, financiële en politieke
overheersing over de hele wereld verkregen, met het uiteindelijke doel de
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menselijke
betrokkenheid
te
verminderen tot het punt waarop ze alles zullen accepteren. – Om zo hun
werelddictatuur in te voeren, en de weinige tegenstanders te kunnen
elimineren.
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Geld is een fundamenteel bouwsteen van de samenleving omdat het
mensen in staat stelt in het marktproces met elkaar te communiceren.
Geld bestond reeds lang voordat overheden en centrale banken begonnen
met het te ‘beheren’. Tragisch genoeg, in plaats van een neutraal en
ongebonden instrument in de handel, ‘eerlijk voor iedereen’, is geld
‘onttroond’ als essentieel middel van de vrije markt. Geld is
gedegradeerd tot instrument van geweld en gebod, dat een bedreiging is
voor het vrijemarktproces en dus schadelijk voor de samenleving.
De enige manier op financiële overleving is te investeren in het leven
reddende goud en zilver, dat echt geld vertegenwoordigt, en minachting

Weishaupt richtte daartoe in 1776 de Orde van de Illuminati op; eigenlijk
een fascistische naziorganisatie, die als hun marionetten alle hedendaagse
‘geaccrediteerde’ wereldleiders omvat. – Verraad of voortijdige
beëindiging wordt bestraft met de dood.
Het motto van de organisatie van Weishaupt is; ‘het doel heiligt de
middelen’. Elke kwaliteit van beschaving, eer, fatsoen, eerlijkheid,
moraal, ethiek, en menselijkheid wordt veracht en terzijde geschoven als
een teken van zwakte om ervoor te zorgen dat beschaafde tegenstanders
worden onderworpen aan de samenzweerders. – Leugens, bedrog,
oneerlijkheid, wreedheid, en moord worden letterlijk gezien als
‘deugden’: dat de bron van hun macht is.
Geld manipulatie:
Zodoende wordt ook goud en zilver gemanipuleerd: Goud wordt
omschreven als de “barbaarse relikwie”, maar goud is noch barbaars,
noch een relikwie. De echte barbaarse relikwie is de centrale bank. Hun
bankiers zijn barbaars, omdat zij samenspanden een einde te maken aan
Sir Isaac Newton’ s briljante uitvinding – ‘de goudenstandaard’ – dat het
geld gedurende 200 jaar heeft beschermd.
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toont voor papieren substituten
waarmee de centrale banken de wereld manipuleren. Dit zal uiteindelijk
naties verplichten om eerlijk en gezond geld uit te geven.
Voorafgaand aan de oprichting van de eerste centrale bank, de Bank of
England, privé eigendom van de Rothschild familie, was elke
handelsactiviteit in het “market-proces” een uitwisseling van waarde
tegen waarde. Met andere woorden, goud werd geruild voor land, zilver
voor voedsel, etc. – activa werden verhandeld tegen andere activa. De
Bank of England veranderde dit proces door het creëren van
geldsubstituten, genaamd ‘bankbiljetten‘ die niet uit materiële vaste
activa bestaan, zoals goud of zilver. Bankbiljetten zijn slechts
geldsubstituten en geen geld op zich. Geldsubstituten zijn een
verplichting van de bank die papiergeld uitgeeft, dat allerlei soorten
betalingsrisico’s met zich meebrengt, die niet bestaan bij gebruik van
materiële vaste activa zoals goud en zilver.
24
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De Federale Reserve Bank is niet alleen verantwoordelijk voor de crisis
van 1929, maar ook voor de wereldwijde crisis die nu sinds 2008 heerst,
alle crisis werden vooraf gepland volgens het script van de Illuminatiprotocollen om het volk financieel leeg te zuigen en op de knieën te
dwingen. Zoals te lezen is in protocol 2:13-14:
“Met behulp van het goud, dat geheel in onze handen is, zullen wij met
alle verborgen middelen een algemene economische crisis in het leven
roepen waardoor het beursleven, de industrie en het bedrijfsleven ten
slotte lam gelegd worden en hele legers arbeiders in alle landen van
Europa gelijktijdig op straat komen te staan. Ons zal men geen kwaad
doen, omdat ons het ogenblik van de aanval bekend zal zijn en wij
maatregelen getroffen zullen hebben om de onzen te beschermen.”
Centrale banken zoals de Federal Reserve Bank, zijn feitelijk geen
banken en hebben ook geen reserves, ze handelen in het geheim en
worden nooit verantwoordelijk gesteld voor hun daden. Zoals
bijvoorbeeld;
“… het zogenaamde Open Market Comité van de Federal Reserve is
verre van open. Het vergadert en neemt beslissingen achter gesloten
deuren. De vrijgegeven notulen worden pas na een maand gepubliceerd,
nadat deze eerst grondig geredigeerd zijn, waardoor buitenstaanders in
het duister blijven over de beraadslagingen van de leden. Centrale
bankiers beschouwen zichzelf – en handelen – alsof ze boven de wet
staan. Bovendien bevoordeelt deze geheimhouding de ingewijden, en dat
is het fundamentele beginsel waarop de marktinterventie van centrale
banken is geconstrueerd, zoals onder andere hun optreden in de
goudmarkt.”
Inflatie:
Centrale banken kunnen overheidsschuld verwerven en gebruiken om
geld uit dunne lucht te maken tegen rente voor overheden om dat te
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besteden waar ze maar willen, d.m.v. het creëren van inflatie, waarmee
de overheid van hun burgers steelt.
Desinformatie van centrale banken doet mensen geloven dat inflatie
“stijgende prijzen” zijn. Dat is een leugen en pure onzin door de definitie
van inflatie te veranderen van “stijgende prijzen” in wat het werkelijk is,
gewoon monetaire verzwakking, veroorzaakt door de centrale banken!
Fraude:
Om slechts een voorbeeld te geven, bekijk hoe centrale banken hun
goudreserves administreren. “Ze boeken die als één bedrag voor zowel
goud in de kluis als goud uitgeleend als één post op hun balans.” In feite,
verklaren de centrale banken dat ze een waar getrouwe weergave kunnen
negeren zoals is vastgesteld volgens de regels door Generally Accepted
Accounting Principles (GAAP). Daardoor kunnen ze zowel contant
aanwezig goud als vorderingen in één post vermelden. In normaal
zakelijke toepassing heet dit fraude.
Staatsgeleide Controle-Economie:
Centrale banken hebben letterlijk de markt veranderd in een –
staatsgeleide dictatoriale – controle-economie. De macht om geld te
creëren uit dunne lucht brengt met zich mee de veel grotere macht om de
economie van een land te controleren, en daarmede het economisch lot
van miljoenen mensen. Centrale bankiers handelen nu zoals de
voormalige Sovjet-Unie politbureau leden, die aan de touwtjes trokken
en knoppen draaiden om te proberen de economie te maken – dat betekent
voor ieder van ons die aan de economie deelneemt – onderworpen te zijn
aan hun controle. Maar het is niet alleen het economische lot van
miljoenen mensen dat wordt bepaald door de centrale banken. De
uitoefening van macht door de centrale banken veroorzaakt subtiel, maar
potentieel meer verontrustende aangelegenheden.
Proliferatie van controle en beperkingen:
26

Wereldwijde Ontwaking van bevolkingen 2015

No.866

Centrale bankiers en hun kameraden in de regering weten dat de kracht
van de commando-economie die zij zich hebben toegeëigend, vereist dat
ze een dunne lijn tussen welvaart en economische ineenstorting belopen,
als resultaat van de intrinsieke kwetsbaarheid van het op creditgebaseerde monetair systeem dat zij besturen. Om te proberen deze
steeds groeiende kwetsbaarheid te verminderen – in een vergeefse poging
om het gemakkelijker te maken voor de centrale banken de planeconomie
effectief en volledig te controleren – hebben regeringen nu ook de
vrijheid van de mensen weggenomen. Centrale banken eisen de volledige
inzage en controle, zoals rapportage van bankrekeningen,
belastingafdrachten en doorzicht in het volledige betalingsverkeer.
Verder ondersteunt het “too big to fail” beleid de slechte beleidsvoering
bij de banken op kosten van de belastingbetaler. Controles bieden
centrale bank in de commando-economie de wurggreep om aan de macht
te blijven, ongeacht of ze een goede of een slechte job verrichten – die
meestal slecht is.
De commando-economie die de centrale banken toepassen stimuleert de
groei van schuld, in plaats van het sparen. Banken willen hun balansen
uitbreiden – door het afsluiten van meer leningen – om meer winst te
maken. – Credit uitbreiding biedt het publiek de mogelijkheid nieuwe
dingen aan te schaffen, wat een illusie van welvaart creëert die zorgt dat
de mensen geloven dat hun rijkdom toeneemt.
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van: “Koop nu en betaal later.” – De schuldenberg die nu is ontstaan, is
het gevolg van overmatige consumptie, en zorgt ervoor dat deze berg zich
verder blijft vergroten, als direct resultaat van de activiteit van de centrale
banken, in hun behoefte aan meer schuld dat onvermijdelijk tot
mislukking zal leiden, als de groei van de schuld stopt.
Richard Russell legt het uit in drie woorden: “Inflate of sterf.” Deze
realiteit verklaart waarom voormalig Federal Reserve voorzitter Ben
Bernanke zei; dat als het noodzakelijk was hij $ 100 biljetten vanuit
helikopters zou rondstrooien, om zo de economie op te pompen.
In de nabije toekomst, als de wereldreservemunt, de Amerikaanse dollar,
instort als metgezel in een lange rij van andere fiat valuta’s, die voordien
zullen instorten, zullen de mensen terugkijken en zich afvragen hoe het
mogelijk was dat barbaarse instellingen zoals centrale banken zoveel
mensen konden misleiden door ze te laten denken dat ze goede instituten
zijn die handelen in het algemeen belang van het volk. Het antwoord is
dat de centrale banken de illusie van welvaart hebben gecreëerd. Omdat
mensen denken dat ze beter af zijn, hebben ze geen reden om te twijfelen
aan de basisprincipes die ze geloven. Om deze reden worden mensen
gemakkelijk overgehaald te geloven dat goud een barbaars relikwie is,
dat de centrale banken een goede job verrichten, dat ‘officieel gemeten’
inflatie laag is, en dat hun financiële toekomst veilig is. Echter, niets is
verder van de waarheid dan dat.

Het resultaat van deze schuld-geïnduceerde
pseudo-welvaart is een tevreden bevolking, die de neiging heeft de macht
en privileges te verlengen aan overheid en politici. – In plaats van het
volgen van een gezonde en tijd-geteste “pay as you go” -beleid, hebben
consumenten, bedrijven en overheden een nieuw geloof geïntroduceerd

De Uiteindelijke Aanpak:
Het inzicht in de kwade praktijken van de centrale banken, gesteund door
het streven van de mens zich te emanciperen, kan deze flagrante fraude
beëindigen. Afgezien van enkelen, zijn de meeste centrale banken in de
wereld particulier eigendom van de Khazarian maffia. Rothschild is de
oprichter en eigenaar van de eerste centrale bank van de wereld – ‘de
Bank of England’. – Geld is een illusie publiekelijk beïnvloedt door
leugens en bedrog, en dat moet worden gestopt, temeer omdat de centrale
banken de belangrijkste inkomstenbron van de maffia vormen, om
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daarmee de wereld en de markten te dicteren, te manipuleren, en te
controleren. – Gelukkig overwegen invloedrijke anonieme
familiegemeenschappen hun bereidheid ons te helpen een ‘nieuw
evenwicht’ te brengen in de maatschappij om ons te bevrijden van de
eeuwenlange Khazarian tirannie en hebben plannen gereed om een meer
dynamische economie te bouwen, met nieuwe sociale contracten die
vervolgens in werking zullen treden. De enige vraag is nog of er
voldoende goede mensen in de overheid aanwezig zijn om aan deze
inspanningen mee te werken. – Door alert te zijn op de vele signalen om
ons heen, kan iedereen beter laveren door de turbulentie van signalen
vanuit de wereldeconomie in plaats van te worden onderdrukt, en verrast.
Oostenrijkse schooleconomie:
Wat is een betere manier om stilletjes de terugkeer van het geld in de
gouden standaard te eisen, dan dit gelijk te stellen aan het jihadistisch
terrorisme? Omdat er geen is, verklaart deze hilarische publicatie van de
nieuwste pro gouden standaard videoclip van de “Islamitische Staat” –
hetgeen niets minder is dan een spoedcursus in de Oostenrijkse School
Economie.

Een dollar crash van Bijbelse betekenis:
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de wereldmarkten met een aantal zeer vreemde evenementen in de
edelmetaal-markten.
Voor zilver werd in de afgelopen week een volume bevestigd van
122.482 contracten, die werden verhandeld op een enkele dag wat 612
miljoen ounces fysiek zilver betekent oftewel meer dan 87% van de
jaarlijkse wereldwijde zilver productie vertegenwoordigt. Ondertussen
verkocht China voor $ 100 miljard aan waarde in US-staatsobligaties
over de afgelopen twee weken.
Bill Holter waarschuwt dat het hefboomeffect op alle markten suggereert
dat spoedig een bank “holiday” zal worden opgelegd, omdat de
afwikkeling niet ordelijk kan verlopen. Deze “afwikkeling” zal de
kredietopbouw sinds 15 augustus 1971 moeten elimineren.
Mr Holter concludeert:
“We gaan een absolute Bijbelse ineenstorting van onze
levensstandaard ondervinden, en niemand heeft zelfs de geringste notie
dat het eraan komt.”
Goudprijs stijgt van de ene op de ander dag tot 50%:
Geruchten doen de ronde dat China rustig is verder gegaan met het
hamsteren goud, en wel voor één doel: de Verenigde Staten als ‘s werelds
grootste houder van goud te onttronen, en de Amerikaanse dollar als’ s
werelds reserve valuta te “beëindigen”.
De “officiële” update eerder uitgebracht door de Chinese regering liet
zien dat het nog jaren of decennia kon duren voordat dit doel bereikt zou
zijn. – Maar analist Matt Badiali heeft dit verhaal nauwgezet onderzocht,
en denkt dat China de wereld voor de gek heeft gehouden.

De Economische ineenstorting in
aan de gang stelt Bill Holter, hij zegt “Something Just Happened”. In feite
veranderde iets in de afgelopen drie weken door een hele reeks van
gebeurtenissen die hebben geleid tot een trapsgewijze ineenstorting van

Volgens zijn onderzoek, heeft China al meer goud dan de Verenigde
Staten. En het is mogelijk dat ze zich heeft voorbereid om de wereld te
schokken met deze aankondiging. Hij gelooft dat het nieuws “een vuur”
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onder de prijs van goud legt. In plaats van een geleidelijke stijging op
lange termijn, kan de goudprijs van de ene op de andere dag stijgen met
maar liefst 50%.
BEWEZEN: De COMEX is een Ponzi schema:
Rob Kirby bespreekt het laatste nieuws van de CRIMEX, die nu nog meer
bekend staat als de COMEX, het beschikbare en geregistreerde leverbaar
fysiek goud is gedaald tot een dieptepunt van 202.000 ounces! Er zijn nu
228 ounce papier claims voor elke ounce te leveren en geregistreerd
goud.
“De Comex is reeds vele jaren een Ponzi schema, en wat ze hebben
gespeeld is een shell game,” zegt Rob Kirby. “Al vele jaren loopt de
goudmarkt over van criminaliteit en fraude. We denken dat het goud dat
beschikbaar is verstopt is onder een laken en ze bewegen het heen en
weer, tot in de zeer nabije toekomst de dag komt de lakens worden
weggetrokken en niets aanwezig is.”
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Ons commentaar:
Er zijn ook positieve ontwikkelingen te melden. Het is maar net hoe wij
tegen de huidige wereldgebeurtenissen aankijken. De wereld raast
enerzijds af op een geweldig grote crisis, een situatie die vergelijkbaar is
aan de dood van een veelvratige rups, die zich in een doodskleed wikkelt,
een cocon genaamd. Na verloop van tijd zal er evenwel een schitterende
vlinderzich ontpoppen die in volle vrijheid kan vliegen waarheen ze maar
wil. Ondanks alle waarneembare wantoestanden op aarde is er een
positieve vooruitgang te zien. Er is wereldwijde ontwaking van de
mensen in gang gezet tijdens 21-12-2012, die niet te stoppen is door geen
enkele macht. Een kleine groep elite probeert te verhinderen dat de 7
miljard mensen massaal ontwaken en voelt zich bedreigd.
Er zijn ook mooie en posiitieve dingen te melden. De hygiene, de
sanitaire voorzieningen, de honger in veel landen is verbeterd en wordt
tegen gegaan. Het leven wordt leefbaarder, zie het boek van Abnousse
Shalmani Khomeini “Sade en ik”.

Global Economy Is Imploding: “Neem bezit van je fysiek Goud”
Financieel analist Michael Pento waarschuwt: “De markt is tot in de
extreem overgewaardeerd. Als omzet en winstgroei negatief is, als
wereldwijd de groei tegenvalt, als de Amerikaanse groei daalt, als de
schuld marge op een recordhoogte staat, en contant geld op een
laagterecord, en het enige wat overblijft voor de markten biljoenen
dollars in QE en 0% rente is, dan is ook dat verloren. Waarom zou iemand
nog denken dat de beurs weer omhoog gaat? Ik denk dat de beurs crasht,
en ik denk dat het gaat om hetzelfde punt draait dat in 2007 gebeurde. En
als de beurs gaat, zo gaat het onroerend goed, en zo gaat de economie.
Het gebeurde elke weer in de geschiedenis. Het zal nooit meer worden
zoals vandaag.”
http://finalwakeupcall.info/blog/2015/09/16/empowerment-eindigtcentral-banking/
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