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Verhalen uit het konijnenhol
Eerst negeren ze je, daarna lachen ze je uit, vervolgens bestrijden ze je en uiteindelijk
win je.
– Mahatma Gandhi

Mijn leven en mijn boeken vormen een onlosmakelijk geheel en ik zal
beginnen met een korte, essentiële achtergrond over mijzelf, zodat nieuwe
lezers beter zullen begrijpen wat hierna volgt. Het is een wonderbaarlijk
verhaal dat zich nog elke dag verder ontvouwt.
Ik ben geboren in Leicester, Engeland, op 29 april 1952, en al op jonge leeftijd
voelde ik dat ik hier was om ‘iets te doen’. Ik wist alleen niet wat en in eerste
instantie dacht ik dat dat ‘iets’ inhield dat ik beroepsvoetballer zou worden. Dat
was wat ik in mijn jeugd wilde worden en via allerlei ‘geluk’ en ‘toevalligheden’
ben ik voetballer geweest totdat reumatische artritis mijn carrière op mijn
eenentwintigste deed eindigen. ‘Gelukkige toevalligheden’ zijn een constante
factor in mijn leven en werk en er is duidelijk een onzichtbare kracht die mij
door het labyrint heeft geleid. Hierna ben ik journalist geworden bij de krant, de
radio en de televisie, woordvoerder voor de British Green Party en sinds de jaren
negentig een van de meest geridiculiseerde mensen in de Britse geschiedenis
(afb. 1). Maar nu zoveel van mijn ‘rare theorieën’ en ontmaskeringen vandaag
de dag bevestigd worden als zijnde kloppend, is er een transformatie gaande.
Meer mensen dan ooit bekijken de wereld en de gebeurtenissen daarin
vanuit een nieuw perspectief. Nog niet de meerderheid, bij lange na nog niet,
maar vergeleken met hoe het een kwart eeuw geleden was, grenst het aan het
miraculeuze. Mensen die mij eerst belachelijk maakten, lezen nu mijn boeken
en ik hoop dat dit anderen heeft geïnspireerd om hún waarheid te spreken
zonder angst voor de consequenties, hoe onprettig die ook mogen zijn. Als wat
je zegt steekhoudend is, zal dat uiteindelijk naar voren komen, maar voordat
het gevalideerd kan worden, moet het eerst worden uitgesproken. De moed
hebben om op te staan en je uit te spreken is cruciaal voor het ontwarren van het
uitgestrekte web van wereldwijde misleiding dat de mensheid gedienstig houdt
aan een bewust vormgegeven onwetendheid.
Toen ik sportpresentator voor de BBC was en woordvoerder van de
Green Party, nam mijn leven in 1989 een plotselinge en bijzondere wending.
Gedurende dat jaar voelde ik een aanwezigheid bij me, wat het duidelijkst
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voelbaar was wanneer ik alleen was. Dat gevoel werd sterker en sterker tot
in 1990, toen ik het gevoel kreeg dat ik ‘het’ bijna kon aanraken, wat het ook
was. Op een nacht in een hotelkamer in Londen, werkend voor de BBC, was
de aanwezigheid zo duidelijk dat ik zei: ‘Als er iemand aanwezig is, wil je dan
alsjeblieft contact met me leggen want ik word hier gek van!’ Een paar dagen
later liep ik een lokale kiosk binnen en toen ik in de deuropening stond bleven
mijn voeten ineens vastkleven aan de vloer, als door een magneet. Inmiddels
weet ik dat ik omgeven werd door een elektromagnetisch veld. Vanuit het niets
ging er een heldere gedachte door mij heen die zei: ‘Ga naar de boeken aan de
tegenoverliggende wand.’ Het was niet echt een stem, maar het leek daarop.
Mijn voeten kwamen uit hun ‘bevroren’ toestand en ik liep wat beduusd naar
een klein rek met vooral liefdesromans. Mijn ogen vielen direct op een boek
dat afweek van de andere: Mind to Mind, geschreven door een professionele
paragnost, Betty Shine (afb. 2). Ik las het boek in één dag uit en vroeg mij af
of zij mij zou kunnen uitleggen wat er aan de hand was ten aanzien van de

Afb. 1: Op weg naar geestelijke gezondheid.
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‘aanwezigheid’ bij me. Ongeveer een week later liep ik haar praktijk binnen.
Ik vertelde haar niets behalve dat ik artritis had en dat haar genezing via
handoplegging (een uitwisseling van energie) wellicht baat kon hebben. Ik
wilde kijken wat ze eventueel zou oppikken zonder enige aanwijzing van mij.
Tijdens de eerste twee bezoeken gebeurde er niets ongewoons, maar toen
kwam het derde. Ik lag op een tafel en Betty ging mijn linkerknie behandelen,
toen ik een soort spinnenweb op mijn gezicht voelde. Ik herinnerde mij uit haar
boek dat dit kan gebeuren wanneer entiteiten uit andere dimensies proberen
te communiceren. Hoe dat werkt zal ik later uitleggen. Het ‘spinnenweb’ was
elektromagnetische energie en hetzelfde principe is van toepassing wanneer
je haren in je nek of op je arm overeind gaan staan als je je in een enthousiaste
menigte bevindt of in een huis bent waar het spookt. Het heeft te maken met
elektromagnetisme. Ik zei niets tegen Betty over wat ik voelde, maar dat was ook
niet nodig. Ongeveer tien of vijftien seconden later bewoog ze haar hoofd naar
achteren en zei: ‘Wow! Dit is krachtig. Ik moet even mijn ogen dichtdoen.’ Ze zei
dat ze in haar geest een verschijning zag die haar vroeg om ‘zijn’ woorden naar
mij te communiceren. Allereerst werd gezegd dat ‘ze’ wisten dat ik wilde dat ze
contact met me maakten, maar dat dat niet eerder had gekund, omdat de tijd
daarvoor nog niet rijp was. Betty wist niets van de gebeurtenis in de hotelkamer
in Londen. Dit is een deel van de informatie die die dag via Betty doorkwam:

Afb. 2: Het boek dat ik tegenkwam op
de dag dat mijn leven veranderde.

• Hij is een healer die hier is om de Aarde te helen
en hij zal wereldberoemd worden.
• Spiritueel gezien is hij nog een kind, maar hij zal
spiritueel verrijkt worden.
• Hij zal soms dingen zeggen en zich afvragen waar
die vandaan komen. Dat zullen onze woorden zijn.
• Er zal kennis in zijn hoofd worden ingeplant en op
andere momenten wordt hij naar bepaalde kennis
toe geleid.
• Hij is als jongetje al uitgekozen vanwege zijn
moed. Hij is getest en heeft alle tests doorstaan.
• Hij is naar het voetballen geleid om discipline te
leren, maar toen dat geleerd was, was het tijd om
verder te gaan. Hij heeft ook moeten leren om
met teleurstellingen om te gaan, alle emoties te
ervaren en om weer op te staan en door te gaan.
De spirituele weg is een pittige en niemand maakt
die makkelijk.
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• Hij zal altijd hebben wat hij nodig heeft (of misschien was het: wat hij
‘wil’), maar niet meer dan dat.
• Hij zal met enorme tegenstand te maken krijgen, maar we zullen er altijd
zijn om hem te beschermen.
Een week later kwam ik voor de vierde en laatste keer bij Betty en toen
kwamen er nog meer boodschappen door:
• Eén man kan de wereld niet veranderen, maar één man kan wel de
boodschap communiceren die de wereld zal veranderen.
• Ga het niet in je eentje proberen te doen. Doe het samen met anderen,
zodat je elkaar overeind kunt helpen wanneer je valt.
• Hij zal vijf boeken schrijven in drie jaar tijd.
• Hij is niet bestemd voor de politiek. Hij is te spiritueel. Politiek is
antispiritueel en daar zal hij erg ongelukkig van worden.
• Hij zal de politiek achter zich laten. Hij hoeft niets te doen. Het zal
geleidelijk in één jaar gebeuren.
• Er zal een ander type vliegmachine komen, heel anders dan de toestellen
van nu.
• Tijd zal geen betekenis meer hebben. Waar je wilt zijn, daar zul je zijn.
Een andere paragnost waar ik kwam kort nadat ik Betty had ontmoet, gaf me
soortgelijke boodschappen, inclusief deze:
Het is niet nodig om heel erg je best te doen met zoeken. Het pad is al
uitgestippeld. Je hoeft alleen maar de aanwijzingen te volgen... We leiden je over
een bewegwijzerd pad. Het is al zo gepland voordat je incarneerde.

Mijn leven werd een serie ongelooflijke toevalligheden en synchroniciteiten,
ik werd naar kennis geleid via mensen, boeken, documenten en persoonlijke
ervaringen. Het klopte absoluut dat ik niet ‘hard mijn best hoefde te doen’
met zoeken, want de informatie vond mij. Vele malen heb ik aan deze woorden
gedacht: ‘Soms zal hij dingen zeggen en zich afvragen waar ze vandaan
komen – het zullen onze woorden zijn’. En: ‘Er zal kennis in zijn hoofd worden
geplant en op andere momenten wordt hij naar bepaalde kennis toe geleid.’
Dat heb ik absoluut zo ervaren. Ik schreef mijn eerste boek over dit onderwerp
in 1990, genaamd Truth Vibrations, en inderdaad schreef ik in drie jaar tijd
vijf boeken – en daarna nog vele. Begin 1991 ging ik naar Peru, puur afgaand
op het sterke gevoel dat ik daar heen moest. Dat werd een bijzondere reis
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vol verbluffende synchroniciteiten en ervaringen. ‘Toeval’ leidde me naar
Peruaanse ruïnes bij Sillustani, vlakbij de stad Puno aan de oever van het
Titicaca-meer in de Andes op 3900 meter boven zeeniveau. Mijn Peruaanse
gids had de nacht ervoor een hotel voor me geregeld in Puna, genaamd
Sillustani, en toen ik daar op de muur foto’s van de ruïnes zag, wist ik dat ik
daarheen moest. Ik ging erheen in een klein taxibusje samen met de chauffeur
en mijn gids (afb. 3). Sillustani is prachtig, maar nadat ik er rondgewandeld
had, was ik teleurgesteld dat het sterke gevoel dat ik had gehad om erheen te
gaan, niet matchte met wat er gebeurde. Ik ging terug naar de bus en we reden
weer naar Puno. Toen we een paar minuten onderweg waren, zat ik wat te
dagdromen en staarde naar een heuvel die we passeerden. Ineens begonnen
de woorden ‘kom naar me toe, kom naar me toe, kom naar me toe’ zich in
mijn hoofd te herhalen. Ik vroeg de chauffeur om te stoppen, beklom de
heuvel om te kijken wat er zou gebeuren en kwam terecht in een vele malen
sterkere herhaling van wat er in de kiosk was gebeurd. Mijn voeten kregen
weer de magnetische behandeling, maar zo sterk dat mijn voetzolen bijna
verbrandden. Er kwam energie binnen boven in mijn hoofd en ging door me
heen de aarde in, terwijl een andere stroom in tegengestelde richting ging.
Mijn armen strekten zich uit in een hoek van 45 graden zonder dat ik daar
een bewuste beslissing over had genomen (afb. 4). Ik hoorde een ‘stem’ of
gedachtevorm in mijn hoofd die zei: ‘Het zal over zijn wanneer je de regen
voelt.’ Ik stond op dat moment onder een wolkenloze blauwe lucht, dus dat
klonk heel gek. De energie die door me heen ging werd zo krachtig dat mijn
hele lichaam ervan schudde, ik ging heen en weer tussen toestanden van
bewustheid en ‘ver weg elders’. Op een bepaald helder moment zag ik in de
verte over de bergen een lichtgrijze mist hangen die steeds donkerder werd,

Afb. 3: Het prachtige Sillustani.

Afb. 4: Terug bij Sillustani in 2012, een herbeleving van wat
25 jaar eerder was gebeurd.
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en er vormde zich een hevige regenbui die mijn kant op kwam. Toen het in
een opmerkelijk kort tijdsbestek bij me was aangekomen, was het een muur
waarin het pijpenstelen regende. Het kostte me bijna moeite om te blijven
staan, zoveel impact had de energie, maar toen de regen me eenmaal raakte
en ik in een oogwenk doorweekt was, stopte de energie. Mijn armen had ik de
hele tijd in een hoek van 45 graden gehouden zonder dat ik het voelde. Maar
nu deden mijn schouders ineens veel pijn en deden mijn benen heel aardig een
passage in Bambi na.
Ik had geen idee wat er was gebeurd, maar het effect was duidelijk.
Informatie, concepten en inzichten begonnen mijn bewustzijn binnen te
stromen, zodanig dat mijn hersenen in feite vastliepen als een overbelaste
computer. Er was een gedachtepatroon dat steeds maar herhaalde: ‘Je bent
een zoon van God.’ Gedurende drie maanden daarna wist ik nauwelijks
waar ik was en in die toestand kwam ik in een populair televisieprogramma
om uit te leggen wat me was overkomen. Dat was lastig omdat ik het niet
wist en toen ik het gedeelte over ‘zoon van God’ noemde, was dat de trigger
voor tientallen jaren van zo ongeveer een nieuw record aan ridiculisatie, die
nog steeds plaatsvindt via onwetende mensen die niet gedetailleerd genoeg
lezen of luisteren naar wat ik zeg (afb. 5). Het is grotendeels een eenzame
reis geweest in de afgelopen 26 jaar, maar ik heb tegelijkertijd miljoenen
mensen zien ontwaken, die zich
realiseren dat de wereld niet is wat
je denkt, en niet is zoals je verteld
wordt door regeringsinstellingen en
overheidsinstituten. Ik heb inmiddels
een lange lijst boeken geschreven en
ik spreek voor duizenden mensen
per keer bij evenementen over de
hele wereld, informatie delend die
ik via allerlei synchroniciteiten
in mijn leven heb verzameld over
een veelzijdigheid aan onderling
verbonden onderwerpen. Allerlei
onderwerpen zijn op zichzelf al
interessant, maar ze met elkaar
verbinden heeft een extra groot effect
door de inzichten die eruit volgen.
De synchroniciteiten in de eerste
Afb. 5: In andere sferen in 1990 – maar essentieel voor het
vervolg.
jaren na Betty Shine en Peru hebben
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me eerst informatie gebracht over de wereld van de vijf zintuigen, om het
web van geheime genootschappen en groepen te onthullen die de richting
die de samenleving op gaat bepalen en manipuleren. Dat gaat via politieke
marionetten en andere personen die lijken aan de macht te zijn, maar dat niet
werkelijk zijn. Daarna kwam de niet-menselijke ‘Verborgen Hand’ achter
dat web aan bod en onthullingen over de illusionaire aard van de ‘fysieke’
werkelijkheid. Als je dat allemaal combineert, zoals ik in dit boek doe, dan ziet
de wereld die mensen denken te kennen er heel anders uit.
Het fantoomzelf is geschreven voor de lezers van mijn andere boeken
en breidt dat verhaal verder uit, maar het is ook voor mensen die voor de
eerste keer met mijn informatie in aanraking komen. Het boek is naar mijn
mening enorm relevant voor deze tijd, waarin allerlei wereldgebeurtenissen
en persoonlijke ervaringen ertoe leiden dat grote aantallen mensen zich
afvragen: ‘Wat is er toch allemaal gaande?’ en ‘Waar gaat het leven nu eigenlijk
om?’
Laten we beginnen met de onthullingen.
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1 De laatste vraag
Als je niet van koers verandert, kom je waarschijnlijk terecht waar je op afgaat.
– Lao Tsu

Het lijkt misschien vreemd om te beginnen met het ‘laatste’, maar, zoals
gebruikelijk in onze maatschappij, is het tegengestelde het geval. Herkenbaar?
Steeds weer blijkt de waarheid het omgekeerde te zijn van wat ons is
geleerd. Als je de wereld onderzoekt en de raadsels van het leven probeert te
doorgronden, dan blijkt het in het algemeen een handige methode te zijn om
alles wat je ooit verteld is om te draaien.
Er zullen gevallen zijn waar deze methode niet op van toepassing is, maar
op meer, veel meer wel. Ik ben nu zo’n 25 jaar bezig met het blootleggen
van het bedrog en de leugens die ‘het Systeem’ verkoopt als ‘waarheid’, en
de essentie van mijn werk is om in bijna alle facetten van het leven de door
ons waargenomen en geaccepteerde ‘werkelijkheid’ op zijn kop te zetten.
Het Systeem is een constructie van misleiding en controle, gecreëerd
door een verborgen kracht die ik later in detail zal benoemen. Voor nu
zal ik het de verborgen kracht of Verborgen Hand noemen, die achter
allerlei gebeurtenissen zit die aan de oppervlakte willekeurig en zonder
verband lijken plaats te vinden (afb. 6). Er wordt gezegd dat we de wereld
ondersteboven zien en dat de hersenen het rechtop draaien. Wat ik doe –
symbolisch – is de boel weer op z’n kop zetten. Dat is wat er gebeurt als je
de controle over je eigen perceptie
terugneemt – dan zie je dat bijna
alles wat je is geleerd een omkering
is van hoe het werkelijk zit. Dit
boek legt uit hoe dat komt en hoe
het verband houdt met de schaal
en de aard van een grootschalige
controle over de bevolking. Mijn
avontuur, waar ik nog steeds inzit,
begon – bewust althans – in 1990
Het gebeurt allemaal toevallig?
toen ik erachter probeerde te komen
Ha, ha, ha, ha, ha, ha ...
waarom allerlei bewijs over de aard
Afb. 6: De wereld wordt bestuurd door mensen die je nooit te
van onze werkelijkheid vrijwel
zien krijgt.
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geheel wordt genegeerd in onze ‘scholing’, media en in grote mate door de
maatschappij in het algemeen. De mensen worden gebombardeerd met
‘deze-wereld-is-alles-wat-er-is-wetenschap’ en zijn vermeende tegenpool
‘kies-je-god-maar-uit-religie’, maar waar blijft de vloedgolf aan bewijs die
de werkelijkheid zodanig uitlegt dat het beide grotendeels teniet doet?
Niet alleen wordt het niet onderwezen op scholen en krijgt het zelden
aandacht in de media, het is ook het doelwit van automatische afwijzing en
ridiculisatie. Geweldige concepten en dito consequenties voor de mensheid
worden gereduceerd tot praatjes over ‘kleine groene mannetjes’ en ‘Hee,
Karel gelooft in spoken – wat een idioot!’ Dat begreep ik niet en ik wilde
weten wat hier aan de hand was, want dat er iets aan de hand was, was wel
duidelijk. Dat was het begin van een hele bijzondere reis van ontdekkingen
op persoonlijke en collectieve schaal, die één ding heel duidelijk maakte: de
mensheid leeft een leugen die zo uitgestrekt, zo groot en zo allesomvattend
is, dat het wordt beschouwd als universele waarheid – ‘Weet je dat niet? Dat
is toch algemeen bekend?!’ (afb. 7). Het opleggen en bevorderen van die
leugen gebeurt, zowel in omvang als in diepte, duidelijk systematisch. Het is
niet door toevallige omstandigheden over ons heen gekomen, maar via een
weldoordacht ontwerp tot stand gekomen. Mensen kennen de realiteit die
ze ervaren niet omdat er een verborgen kracht aan het werk is die niet wil
dat ze die kennen. Gegeven dat die kracht controle uitoefent over ‘scholing’,
media, ‘wetenschap’ en religie, was de vraag waar ik mee begon – waarom
bewijs over de aard van onze werkelijkheid onderdrukt wordt – al snel
beantwoord. Maar er was zó veel meer, er kwamen zoveel onthullingen en
inzichten naarmate de verschillende punten met elkaar verbonden raakten,
dat zich een buitengewoon bijzonder plaatje begon te vormen. Ik kwam
er achter dat de hele samenleving
een gesimuleerde nep-‘computer’realiteit is waarvan mensen geloven
dat hij ‘echt’ is, en dat de wereld
een planetaire Alcatraz is, omdat
dat de bedoeling is. Jij leeft niet
in een gevangenis? Waarom doet
de overgrote meerderheid van de
mensen dan ofwel dingen die ze
niet wil doen, ofwel niet wat ze zou
willen doen? Waarom voelen we
Wat als alles wat je weet een leugen zou zijn?
’s ochtends tegenzin als de wekker
gaat in plaats van vreugde bij de start Afb. 7: ‘Dat weet iedereen’ – niets.
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4 Het geheim – Shhhhht!
Als je de enige weldenkende persoon bent, lijkt het of je als enige gek bent.
– Criss Jami

Tot nu toe heb ik het alleen in wat algemene termen gehad over een Verborgen
Hand of kracht achter het Systeem en de simulatie die we het universum
noemen. Nu meer gedetailleerd – het grootste geheim.
Wat ik nu ga schrijven is een goede maat voor hoe diep sommige mensen
verschanst zitten in het fantoomzelf en hoe open anderen ervoor staan om
al het mogelijke in overweging te nemen, en niet alleen het geprogrammeerde
mogelijke. Ik zeg dat omdat wat er werkelijk aan de hand is, waarom en door wie,
een uitdaging is voor alles wat het fantoomzelf vertegenwoordigt: beperking,
dogma zonder onderzoek, stijfkoppig geloof en de weigering om voorbij
de gedownloade ervaring van ‘normaal’ te kijken. Ja, het ‘normale’ dat het
Systeem je vertelt is ‘normaal’. De controle-uitoefening over de mensen en hun
onderwerping is uiteindelijk niet het werk van andere mensen, het komt zelfs
niet uit onze wereld van ‘vorm’. Mensen spelen zeker hun deel in het knechten
van elkaar, maar de kracht die het controlesysteem en de simulatie aandrijft
is ver van menselijk. Wat ik nu ga vertellen zal heel snel de fantoomzelven
scheiden van het bewustzijn voorbij het fantoomzelf. Die splitsing gaat er
niet om of mensen wel of niet geloven wat ik zeg, maar of ze bereid zijn om
informatie met een open geest in
overweging te nemen en tot het
einde toe te blijven onderzoeken
en doorgronden naarmate laag na
laag erbij komt. Het fantoomzelf in
extreme toestand zal alles afkeuren
wat niet in overeenstemming is met
het programma. Dat is tenslotte waar
het programma voor ontworpen
is om te doen (afb. 162). Alles wat
afwijkt van het ‘normale’ (vooral
het fundamenteel afwijkende)
‘Het is niet zoals je denkt dat het is.’
‘Joh, je bent gek.’
wordt weggewuifd met een arrogant
Afb. 162: Ben er geweest, heb het gedaan, T-shirt heb ik ook.
handgebaar en automatische
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cliché-uitspraken als ‘je bent gek’, ‘dat is gestoord’ en ‘heb je je medicijnen
al genomen?’ Het fantoomzelf reageert volgens het programma wanneer het
Systeem op enter drukt. En degenen achter het Systeem glimlachen opgelucht
en tevreden als weer een gevangene het bestaan van zijn eigen gevangenis
ontkent. Als deze staat op jou van toepassing is, dan is dit boek niks voor je, en
met name dit hoofdstuk niet. Degenen die geen geestelijke stromannen van het
fantoomzelf zijn, zullen ten minste de informatie bekijken zonder vooroordeel
en reflexmatige vijandigheid. Ik ben ruim twintig jaar bezig geweest met
onderzoek naar de onderwerpen hier, en naarmate de punten met elkaar
verbonden zijn geraakt via de synchronistische stroom van informatie (zoals me
verteld was dat zou gebeuren door de paragnoste Betty Shine), ben ik in staat
geweest om allerlei thema’s te verweven die omspannen wat we de menselijke
‘geschiedenis’ noemen. Een van die thema’s is het bestaan van een verborgen
kracht die allerlei aangelegenheden op Aarde manipuleert vanuit de verborgen
rijken die voorbij de belachelijk smalle begrenzingen van onze gedecodeerde,
visuele realiteit liggen. De gedetailleerde achtergrond hiervan en het bewijs
ervoor zijn te vinden in mijn andere boeken, zoals The Perception Deception. Er
zijn zelfs reguliere wetenschappers die erkennen dat we in verbinding staan
met andere realiteitsdimensies. Bernard Carr, professor in de wiskunde en
astronomie aan de Queen Mary Universiteit van London, zegt:
Ons bewustzijn staat in verbinding met een andere dimensie. Onze fysieke
sensoren tonen ons slechts een driedimensionaal universum... Wat in de hogere
dimensies bestaat zijn entiteiten die we niet kunnen aanraken met onze fysieke
sensoren.

Ik ga het verhaal hier zo vertellen dat het de architecten van het fantoomzelf,
de reden voor zijn creatie en waarom het in de wereld gaat zoals het gaat, in
een essentiële context plaatst. Ik zal ook dieper ingaan op het verhaal dan
eerder. De verborgen kracht is verschillende namen gegeven door oude en
moderne culturen, maar de manier waarop hij, en zijn doelen en procedures,
beschreven wordt zijn opmerkelijk consistent. Het christendom gebruikt de
term Demonen, de islam (en het voor-islamitische Arabië) verwijst naar Jinn
of Djinn, heidense gnostici waarschuwden voor Archonten; Zulu-legenden
spreken over de Chitauri, sjamanen uit Centraal-America noemen ze Vliegers,
Predatoren en nog anders; zo gaat het maar door over de hele wereld. Het
zijn verschillende namen die dezelfde kracht beschrijven, en die waar je ook
komt vrijwel overal afgeschilderd wordt als de kwade kracht die de menselijke
realiteit heeft geïnfiltreerd en gekaapt. Een eindeloze reeks goden en godinnen
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10 Een nieuwe wereld (2)
Niet is makkelijker dan zelfmisleiding, want wat iemand wenst, gelooft hij al snel.
– Demosthenes

Boven een grootschalige, wereldomvattende structuur van 24-uurscontrole
en -onderwerping dient een wereldregeringsdictatuur komen te staan en de
meeste van zijn belangrijke pijlers zijn betrokken bij de zogeheten Agenda 21
(die geüpdate is naar Agenda 2030), en die verweven is met thema’s als
‘duurzame ontwikkeling’ en ‘biodiversiteit’ en gerechtvaardigd wordt door
‘de klimaatverandering’.
Agenda 21 wordt ons opgelegd via de Verenigde Naties en zijn centrale
aansturing wordt aan het oog onttrokken door de schijn van lokale initiatieven.
Er is een Agenda 21 Seattle, Agenda 21 Oakland, Agenda 21 Eiland Wight,
enzovoort, maar het is eigenlijk allemaal Agenda 21 Verenigde Naties, wat
weer Agenda 21 Verborgen Hand is. Duurzame ontwikkeling en biodiversiteit
zijn op het oog prijzenswaardige doelen en daarmee wordt de algemene
steun verkregen voor iets dat voorwendselen zijn voor een wereldwijde
onderdrukking (net als ‘het beschermen van de bevolking tegen terrorisme’).
Agenda 21 is in 1992 opgericht tijdens de VN-top inzake Duurzame
Ontwikkeling in Rio de Janeiro, waar groene partijen
en milieuactivisten van over de hele wereld werden
misleid en hun steun gaven aan een agenda die
gaat leiden tot een volledige onderwerping van de
mens. Voorzitter van de conferentie was Maurice
Strong, een Canadese olie- en zakenmiljardair,
werkzaam voor de Rothschilds en Rockefellers en
insider van het archontische web. Strong is ook lid
van de Club van Rome, die in 1968 werd opgericht
als onderdeel van het Ronde Tafel-netwerk waar
Meteorologisch instituut
de Bilderberggroep, de Trilateral Commission, de
onthult: opwarming van de
Council on Foreign Relations en het Britse Royal
aarde is 16 jaar geleden al
Institute of International Affairs, of ‘Chatham House’, gestopt
Afb. 542: Ondanks niet-stijgende
onderdeel van uitmaken. De Club van Rome zette de
temperaturen is er voor fanaten,
enorme hoax op bekend onder de naam ‘wereldwijde
manipulatoren en idioten nog steeds
opwarming’ of ‘klimaatverandering’ met de mens
sprake van wereldwijde opwarming.
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als oorzaak, en leverde het excuus voor de-industrialisatie en het stapsgewijs
kunnen installeren van een wereldomspannend systeem van onderwerping.
De onheilspellende waarschuwingen over de einde-van-de-wereld-gevolgen
van ‘wereldwijde opwarming’ zijn onjuist gebleken en dat is nauwelijks
verrassend te noemen aangezien de temperaturen die door satellieten
wereldwijd gemeten zijn, sinds 1997/1998 niet meer zijn gestegen (afb. 542).
Met het afvlakken van de temperaturen werd ‘wereldwijde opwarming’ toen
veranderd in ‘klimaatverandering’, want de ingezette teneur moest in stand
worden gehouden. Daarom wordt ons nog steeds verteld dat de maatschappij
moet worden getransformeerd om de wereld te redden van klimaatverandering,
en de paus van de Babylonische kerk is door de archontische pr-afdeling naar
voren geschoven om die grote leugen te verkopen (afb. 543). Wat vrijwel geheel
genegeerd wordt door de ‘opwarmingsaanhangers’ is de ZON, terwijl het
de zonne-activiteit is die de Aardetemperatuur reguleert (afb. 544). O, denk
je echt dat de Zon iets te maken heeft met warmte?? Wetenschappers van
CERN hebben een nagenoeg perfect synchroon lopend patroon vastgesteld
tussen de temperatuur op Aarde en de kosmische straling die binnenkomt
in onze atmosfeer (afb. 545). Die informatie werd pas vrijgegeven nadat in de
media werd gemeld dat het officieel werd achtergehouden. Wacht maar tot de
temperaturen weer beginnen te stijgen, in lijn met de zonnecycli. Dan zal de
opwarmingscultus hysterische vormen aannemen, gegeven de grote ophef die
er al was in al die jaren dat er geen stijging plaatsvond. En als mensen dan rood
aanlopen, kunnen we ze het beste vervangen door ‘groene’ gloeilampen om
de planeet te redden. Verdiep je eens in de achtergrond van de frontman van
de wereldwijde opwarming, Al Gore, een maatje van Maurice Strong en de
serieleugenaar Clinton, onder wie hij
vicepresident van de VS was. Je zult
zien dat als hij betrokken is bij iets, dat

De paus in een politieke rol doet mee met het
bedrog van de ‘wereldwijde opwarming’
‘O Heer, vergeeft u mij voor het verkondigen van
onzin, maar dat moet van Satan.’

Afb. 543: Hé paus – we hebben je nodig om je kudde aan
onze kant te krijgen.

424

Denk je dat de zon de temperatuur zou kunnen
beïnvloeden? Echt?

Afb. 544: Ja, zo dom zit het in elkaar.

12 Het vergeten deel van onszelf
De glimlach op je gezicht en de droefheid in je ogen intrigeren me.
– Jeremy Aldana

Oké, dus wat gaan we doen? Ik weet het. We brengen een leger op de been
namens de bevolking, leggen een voorraad wapens aan en beginnen een
guerrillaoorlog tegen het Systeem. We leggen de belangrijkste personen om,
beginnen een revolutie en brengen een leider namens het volk aan de macht.
Zo moet het lukken.
Nou, op deze manier is het eerder nooit gelukt. Het enige dat er dan
gebeurt, is dat er veel mensen vermoord en verminkt worden, en dat het ene
Systeem vervangen wordt door een andere versie van hetzelfde Systeem.
‘Fysieke’ revoluties hebben nooit echt een werkelijke verandering ten goede
voor elkaar gekregen – of de situatie verslechterde zelfs. Maar ik roep
wel op tot een revolutie in de zin van een ‘plotselinge of gedenkwaardige
verandering in een situatie’. Mijn revolutie kan ook worden beschreven via
een andere definitie van het woord: ‘Een draaiende of roterende beweging
rond een as.’ Anders gezegd: de omkering terugdraaien. De revoluties door
de geschiedenis heen hebben
doorgaans alleen maar de ene
vorm van onderdrukking verruild
voor de andere – communisme
voor ‘democratie’ of ‘democratie’
voor communisme, enzovoort.
Dat gebeurde omdat ze allemaal
de ultieme revolutie ontbeerden,
namelijk een revolutie in bewustzijn.
Een revolutie in gewaarzijn. Een
revolutie in perceptie. Een revolutie
in vereenzelviging (afb. 674). Als
daarin niks verandert, dan kan het
andere ook niet veranderen, behalve
in retoriek en verschijningsvorm.
Ontwaken naar het Oneindig Zelf
Je kunt als oplossing voor wat je
zou willen veranderen een leger
Afb. 674: De revolutie waarvandaan al het andere komt.
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Naschrift-updates
De snelheid waarmee de agenda die ik al 26 jaar behandel nu voortschrijdt,
kan worden teruggezien in wat er is gebeurd in de korte periode tussen het
voltooien van dit boek en de aanvang van het drukwerk en het productieproces.
Eerst waren er terroristische aanslagen in Parijs in november 2015, waarbij
meer dan 130 mensen kwamen te overlijden in een spervuur van kogels op
meerdere locaties, en er waren zelfmoordterroristen die zichzelf opbliezen. De
aanslagen droegen duidelijk de stempels van de methode ‘probleem-reactieoplossing’ (PRS, problem-reaction-solution) en de ‘oplossing’ bestaat uit weer
een upgrade van de oorlog tegen vrijheid en van de Orwelliaanse staat en een
verdere uitbreiding van de massabombardementen in Syrië (afb. 727). Er werd
gezegd dat IS de verantwoordelijkheid had opgeëist, maar zij vormen slechts
een afgevaardigd terroristenleger, gefinancierd, getraind en bewapend door
degenen die de ‘oplossingen’ na de verschrikkingen in Parijs oplegden – de
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en anderen, met zeker ook
Israël daarbij (afb. 728). Tegelijkertijd ging het IS-financierende Saoedi-Arabië
door met de voortdurende onthoofdingen en de massale slachtpartijen onder
burgers in Jemen, met Britse en Amerikaanse wapens, zonder dat het morele
‘Westen’ daar één woord van afkeuring over liet blijken. WikiLeaks publiceerde
een bericht van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken,

Ze hebben hun probleem. Ze hebben hun reactie
Let op hoe ze vervolgens met hun vooraf geplande
oplossing komen

Wereldnieuws
Leiders van IS vastgelegd op camera

Afb. 727: Een plaatje dat ik op de sociale media plaatste
binnen enkele uren na de aanslagen – het verliep inderdaad
zo.

Afb. 728: Saoedi-Arabië, Israël en anderen kun je ook
toevoegen bij deze bende. Echte ‘leiders’ zijn het niet –
slechts tijdelijke marionetten van de Verborgen Hand.
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Hillary Clinton, dat duidelijk aantoonde hoe de terroristische activiteiten
van Saoedi-Arabië goed bekend zijn bij de coalitie der hypocrieten, die hen
welkom heet in hun ‘anti-terreur’-façade. In het bericht stond: ‘De belangrijkste
bron van financiering voor soennitische terroristengroeperingen wereldwijd
wordt gevormd door begunstigers.’ ‘Kwaadaardig’ is te zwak uitgedrukt voor
de lieden die deze film in het Westen en het Midden-Oosten orkestreren. Het
is een gigantische schijnvertoning. Robert Baer, een voormalig senior CIAmedewerker die in de periode 1991-1994 in Joegoslavië werkzaam was en ook
in het Midden-Oosten, gaf in november 2015 een interview aan WebTribune,
waarin hij zijn ervaringen beschreef. Die zijn enorm relevant voor de huidige
gebeurtenissen. Hij vertelde hoe de CIA miljoenen had uitgegeven om
Joegoslavië te verdelen in vijandige groeperingen – precies wat er ook gedaan
is in het Midden-Oosten en Afrika, wat simpelweg een vervolg is van hetzelfde
wereldomspannende plan. Baer zei over de CIA:
Ze gaven ons bestanden over een groep genaamd ‘Opper-Servië’, waarin plannen
beschreven stonden voor een reeks bomaanslagen op strategische gebouwen
in Sarajevo, als verzet tegen de ambitie van Bosnië om zich af te scheiden van
het voormalig Joegoslavië. Maar die groep heeft helemaal nooit bestaan! Ons
hoofdkantoor loog tegen ons. Het was onze opdracht om onrust en paniek te
veroorzaken onder politici in Bosnië, simpelweg om hen te doordringen van het idee
dat de Serviërs zouden kunnen aanvallen. In het begin gingen we akkoord met het
verhaal, maar na een tijdje begonnen we ons dingen af te vragen. Waarom waren
we zo’n hysterie aan het creëren terwijl de groep duidelijk niet bestond? (...)
(...) Ik kreeg aanwijzingen dat Slovenië er klaar voor was om de onafhankelijkheid
te verklaren. We kregen geld, enkele miljoenen dollars, om diverse haatzaaiende
NGO’s, oppositiepartijen en politici te financieren (...)
(...) Veel CIA-agenten en senior leidinggevenden verdwenen simpelweg omdat
ze weigerden om de propaganda tegen de Serviërs in Joegoslavië uit te voeren.
Persoonlijk was ik geschokt door de hoeveelheid leugens die vanuit onze
organisaties en door politici worden verspreid! Vele CIA-agenten kregen propaganda
aangeleverd zonder dat ze wisten waar ze mee bezig waren. Iedereen wist maar
een fractie van het verhaal en alleen degene die het hele verhaal vorm had gegeven
wist de volledige achtergrond (...)

Dat is het compartimenteringsprincipe waar ik het over heb – op die manier
kunnen aanslagen zoals 9/11 en Parijs in elkaar worden gezet met slechts
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enkele betrokkenen die het echte verhaal kennen. Mensen wijzen het idee
van een Verborgen Hand achter terroristische aanslagen zoals die van Parijs
af, omdat er zogenaamd moslims bij betrokken zouden zijn, maar het gaat
langs hen heen hoe dit gedaan wordt. Als je in een winkel staat van een
internationaal bedrijf, dan doe je je werk door orders van ‘hogerhand’ op
te volgen. Maar waar zit dat ‘hogerhand’ en wie zijn daarbij betrokken? Je
kent misschien de gezagsverhoudingen direct boven je en misschien nog
die daarboven zitten, maar er bestaat een niveau waarvan je niet weet wat
er gebeurt en met welk doel. Je kent degenen niet die de besluiten nemen
en de orders geven die bij jou terechtkomen via mensen die jij niet kent.
De gebeurtenissen die plaatsvinden vanuit de methode ‘probleem-reactieoplossing’ worden op dezelfde wijze vormgegeven, waarbij technieken worden
gebruikt zoals beschreven door CIA-agent Robert Baer. Degenen die de
uitvoering doen door mensen neer te schieten, bommen te plaatsen en zichzelf
op te blazen zullen oprecht in de waanzin geloven dat zij voor Allah vechten
of voor de een of andere heilige oorlog. Zij vormen het kanonnenvoer van
de geweldplegingen en zijn niet de vormgevers. Wij krijgen dan een verhaal
als dekmantel voorgeschoteld over een of ander ‘meesterbrein’ dat achter de
aanslagen zit, meestal een of andere crimineel met de herseninhoud van een
erwt. Zulke door de media naar voren geschoven namen zijn in werkelijkheid
meestal juist domme types in plaats van ‘meesterbreinen’ – bruikbare idioten
die hun meesters dienen, zonder van zijn bestaan af te weten. Een Franse
journalist die gegijzeld was geweest door IS en dagelijks met ze was omgegaan
– waaronder met de zogeheten ‘jihadi John’ – zei dat ze veeleer dom waren
dan slecht. Gegeven de dieptes van het kwaad waar zij naar afgegleden zijn,
is het onthutsend te bedenken hoe
onvoorstelbaar dom ze dan wel niet
moeten zijn. Maar op dat niveau kan
dat ook niet anders. Iedereen met een
klein beetje intelligentie ziet dat ze
gebruikt en uitgebuit worden voor
hele andere doeleinden.
De hamvraag bij zulke aanslagen
is: ‘Wie heeft er voordeel van?’
Wie heeft er voordeel van als
ik de officiële versie van een
gebeurtenis geloof en meega in de
Hoe het werkt / We maken jullie doodsbang en
vervolgens doen we wat we willen
angst die het bedoeld is te creëren?
Met betrekking tot Parijs is dat
Afb. 729: Het werkt alleen als mensen erin meegaan.
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