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1
TEN GELEIDE
Van burgemeester tot dorpsgek
Ieder mens groeit op in vertrouwen. Hij gelooft dat wat
hem voorgehouden wordt waar en juist is. Ook ik
baseerde de eerste 44 jaar van mijn bestaan rustig op
deze overtuiging.
Ik had een heel normaal leven: getrouwd, twee kinderen,
leraar Latijn en daarna verzekeringsagent, actief in de
parochie, het verenigingsleven en de plaatselijke politiek,
voorzitter van de kerkfabriek en burgemeester, …
Ik voelde me lang goed in mijn vel.
Zo rond 2.000 AD echter begon ik mij meer en meer
allerlei vragen te stellen. Dat is normaal, zo dacht ik: het
manneke zit in zijn midlife crisis! Maar het bleef maar
duren en ik begon ook meer en dieper te graven naar
antwoorden. Via de konijnenpijp van mijn onderzoek
belandde ik in een totaal andere wereld. Net als Alice in
Wonderland.
Ik ontdekte geleidelijk aan deze twee fundamentele
principes:

Niets is wat het lijkt
&
niets gebeurt zomaar.
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Leven we dan werkelijk in een leugenpaleis? Naarmate
dit vermoeden groeide nam in die eerste jaren ook de
weerstand hiertegen toe. De gedachte dat ongeveer alles
anders is dan ons wordt voorgehouden was behoorlijk
onthutsend en verbijsterend, zeker voor iemand als ik die
katholiek, klassiek en conservatief is opgevoed in eerbied
en respect voor het gezag.
Je wil, kan, durft het lange tijd niet aannemen. Niemand
geeft graag toe het verkeerd voor te hebben en nog
minder bedrogen te zijn, zeker niet door uitgerekend
diegenen wiens autoriteit door iedereen aanvaard wordt.
Iedereen worstelt met die psychologische drempels, die
bekend staan als ‘cognitieve dissonantie’.
Nog dieper wroetend doemde geleidelijk deze vraag op:
Is het werkelijk mogelijk dat er in deze wereld een
beperkte groep is, een soort ‘elite’, die ons mensen al
duizenden jaren in een onzichtbaar keurslijf van
onwetendheid, slavernij en angst houdt?
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Voor deze elite bestaan er meerdere benamingen, maar
sinds kort heb ik er zelf een uitgevonden, die ik vanaf nu
zal gebruiken.
Ik noem hen ‘club

EL’.

Op het einde leg ik uit waarom volgens mij die vlag hun
lading behoorlijk correct dekt.
Terzelfdertijd werd het mij met de dag duidelijker dat
het voor ons van (levens)belang is om in het verweer te
treden tegen deze machtige kliek en ‘op’ te staan om
onze vrijheid, waarheid én gezondheid terug op te eisen.
Het is er dringend en dwingend de hoogste tijd voor!
Ik onderging in die jaren een heel ingrijpende
transformatie: Heel mijn bestaand denkpatroon werd
ontmanteld en vervangen door een nieuw. Ook mijn
leven veranderde: In plaats van een volgzaam en
voorbeeldig radertje in de bestaande orde werd ik
revolutionair, vrijheidsstrijder, waarheids-zoeker.
Wie zei dat ook alweer: “ ‘t Kan verkeren?”
Als je zo denkt en vooral spreekt krijg je al vlug het etiket
‘complotdenker’ opgespeld. Deze term is in 1963
uitgevonden door de CIA om al wie zijn twijfels had
bij de ware toedracht van de moord op JFK in een
verdacht en belachelijk daglicht te stellen. Een complotdenker is sindsdien gaan betekenen:
‘een fantast die achter van alles
van alles veronderstelt dat er niet is’.
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Deze truc om een kritische denker zo te stigmatiseren
werkt fantastisch! Mensen in je omgeving én familie
beginnen je vanaf dan meer en meer dit soort signalen te
geven: jij hoort er niet meer bij, jij bent een spelbederver,
jij zet onze zekerheden op de helling. Sommigen
beschouwen het als een psychiatrisch fenomeen en
anderen vinden dit gebrek aan vertrouwen in de
autoriteiten zelfs maatschappelijk gevaarlijk.
Meestal word je als complotdenker gewoon genegeerd.
Als het dan al eens tot een gesprek hierover komt dan
gaat het zelden of nooit over de argumenten zelf. Men
maakt je belachelijk, men wordt boos en soms valt men
je zelfs aan. De eerste keer schrik je toch wel wat!
Het kan behoorlijk ver gaan: doodsbedreigingen,
smadelijke artikels, rechtszaken, … Ik heb het allemaal
meegemaakt. Het hoort er blijkbaar bij. In zekere zin
maakt het je zelfs sterker!
Maar ja: Geleidelijk aan werd het voor mezelf tot mijn
eigen verwondering duidelijk.

Ik ben een ‘complot-denker’.
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In de eerste plaats omdat er een complot is. Dit wil ik
doorheen dit boekje trachten duidelijk te maken.
Ik aanvaard dit verwijt ook als geuzennaam én in de
betekenis van ‘kritisch denker’. Ik beschouw mezelf als
een scepticus in de ware betekenis van dat woord.
Skepsein betekent onderzoeken, en daarmee ben ik nu al
ruim 15 jaar bezig geweest.
Ik geloof niets meer … zomaar, zonder dat ik het zelf
heb onderzocht.
Ik nodig je uit om samen met mij te reconstrueren
waarom ik uiteindelijk niet anders kon dan tot de
‘ongelofelijke’ conclusie komen:

Er is een samenzwering
tegen de mensheid.
Het is hier niet mijn bedoeling dit groot complot in
geuren en kleuren uit de doeken te doen met alle
bewijzen. Er bestaan genoeg publicaties, die dit
uitstekend doen. Dit boekje is een uitnodiging aan jou
om alles eens anders en kritischer te bekijken.
Ik richt mij dus in respect vooral tot al die nuchtere én
verstandige mensen die het ‘complot-denken’ niet
kennen of er een vertekend beeld van hebben, maar die
er meer willen over weten.
Belangrijk: Ik wil hierbij niemand overtuigen van
wat dan ook. Dat is overigens onmogelijk. Inzicht dien je
zelf te verwerven. Het kan je niet door iemand anders
ingelepeld worden.
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Ik heb het bewust beperkt en eenvoudig gehouden. Zelfs
een beetje speels qua illustraties, lettertype en layout
omwille van de verteer-baarheid. En persoonlijk: Het
gaat over mijn queeste en de evolutie van mijn inzichten.
Lees het op je gemak. Met stukjes en beetjes. Kijk bij
wijze van controle regelmatig eens rond naar wat er in de
wereld gebeurt.
Ik wil je andermaal waarschuwen. Je zal regelmatig de
reactie hebben: Dit kan niet waar zijn - dat is te gek voor
woorden! Dat soort van weerstand heb ook ik telkens
weer moeten overwinnen. Besef dat jij nu in enkele uren
kunt lezen waar ik ruim 15 jaar tijd voor nodig gehad heb
om alles te onderzoeken én te verwerken.
Probeer evenwel te blijven ‘open’ staan en zeker ook het
einde te lezen.
Ik kan me heel goed inbeelden dat deze lectuur je bij
momenten wat kan ontmoedigen of zelfs depressief
maken. Dat is normaal. Door dit proces moet je heen.
Maar een echte complot-denker is geen
zwartdenker. Er komt onvermijdelijk heel veel
negatiefs en zelfs bedreigends naar boven als je het
deksel van de beerput open trekt.
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Maar het inzicht hoe onze wereld in elkaar zit werkt
finaal en totaal bevrijdend. Er is dus een ‘happy end’
en dat lees je waar het thuis hoort: op het eind!
Ik schreef dit boekje vanuit een innerlijke drang. Ik hecht
er uitdrukkelijk geen grote verwachtingen aan. Een
zaaier moet enkel rondstrooien. Op een ander niveau
wordt bepaald welke de vruchten zullen zijn.
Dit boekje zal uiteraard de wereld niet veranderen.
Daarvoor moet het tij keren. Dat is nu aan het gebeuren
en misschien kan wat ik schrijf dit proces bevorderen.
Wel hoop ik dat er door dit bescheiden werkje wat begrip
en respect komt voor de groeiende groep ‘complotdenkers’. Ik ben inderdaad geen geïsoleerd geval.
Ik heb afgelopen jaren veel mensen mogen ontmoeten,
die net als ik in dit bijzonder tijdsgewricht ‘wakker’
geworden zijn. In zekere zin hebben zij deze tekst samen
met mij geschreven of mij hierin aangemoedigd.
Moge dit werkje hen bevestigen en van nut zijn in de
weerstand die ook zij vanwege hun omgeving ervaren.
Mijn hoogste verwachting evenwel is dat ook jij, beste
lezer, geprikkeld wordt om jezelf vragen te stellen en
dat idealiter ook jij zelf de aandrang vindt om op kritisch
onderzoek te gaan als het kind op de cover: met je ogen
en aandacht wijd en onbevooroordeeld open.
Mijn uitnodiging en oproep in een notendop is

durf ZELF denken!
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2
HOE HET BIJ MIJ BEGON
Osama … wie?

Toen de feiten van 11 september van 2001 zich
voordeden schonk ik er weinig aandacht aan. Zoals
iedereen ging ik mee met wat via de media hierover
gecommuniceerd werd. De feiten waren toch
kristalhelder? We hebben toch gezien wat er gebeurd is?
Ik vond in die eerste jaren George Bush zelfs een
krachtdadig leider. Het kan verkeren …
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Op een dag in 2004 ontleende ik in de plaatselijke
bibliotheek het boek van David Ray Griffin over de feiten
van deze aanslag. Waarom? Ik weet het niet. Iets in mij
trok mij hiertoe aan. Toen ik het begon te lezen moest ik
bij momenten op mijn fiets springen om ‘als een gek’
enkele uren te gaan rijden.
Waarom? Het officiële verhaal bleek met iedere bladzijde
steeds duidelijker een bedrog.
Behalve ‘911’ verdachte anomalieën is het absoluut
volstrekt onmogelijk dat de Twin Towers - twee
mastodonten van elk 500.000 ton staal en beton! - na
amper een uurtje plaatselijke uitdovende brand perfect
verticaal en in vrije val naar beneden konden komen.
Volgens sommigen in nota bene 9 en 11 seconden!
Maar het meest verbazingwekkende:
Er schoot van die enorme massa
quasi niets meer over!
Tot op de dag van vandaag beseffen weinig mensen dat
alles in die luttele stonden herleid werd tot stof en as en
dat tweemaal een hoogte van 432 meter ineenkromp tot
pakweg 10 meter. Dit tart alle wetten van de fysica!
Helemaal onverklaarbaar - vooral voor ervaren
academische materiaaldeskundigen! - is het gelijk-aardig
‘imploderen’ van die derde giga-tower WTC7.
Deze recent gebouwde wolkenkrabber van 247 meter
hoog was zelfs door geen vliegtuig getroffen en er was
weinig meer aan de hand dan een kantoorbrandje ...
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Helemaal
verdacht
was
volgende
scenarioonnauwkeurigheid: Een BBC-reporter rapporteerde deze
instorting als een feit 23 minuten vooraleer het
gebeurde! Men had daar dus blijkbaar voor-kennis!
Daar en toen alleen, denk je?

Vanaf minuut één prentte men het heel de wereld in: Dit
waren aanslagen van extremistische moslim terroristen,
georkestreerd door Osama vanuit de grotten van
Afghanistan. Niet alleen de US waren in gevaar maar
heel de westerse wereld en dus onze vrijheid, democratie
en welvaart! Alle kranten blokletterden die dag:
“Daar komt oorlog van!”
Wie echter met een half uur frisse aandacht het dossier
bestudeert, kan niet anders dan concluderen dat hier iets
helemaal anders gebeurd is.
Kort samengevat: Technisch was het een indrukwekkend staaltje van ‘controlled demolition’ en
politiek een meesterlijke ‘false flag’.
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Van dit laatste had ik nog nooit gehoord, maar het bleek
doorheen de geschiedenis een favoriete methode te zijn
van club EL om de bevolking op te ruien tot oorlog en
revolutie.
Men creëert een spanningsveld, organiseert zelf zo’n
gewelddadig-bloedig event, steekt de schuld op ‘de
vijand’ en iedereen wordt volgens deze logica gedwongen
om dan maar ten strijde te trekken.
Het is zoals op de foor: altijd prijs!
Nagenoeg alle recente aanslagen blijken een aantal
kenmerken gemeen te hebben. Dit zijn de meest
opvallende


Er is die dag of kort voordien een oefening
waarbij men ‘toevallig’ repeteert wat er dan
gebeurt. Op 9/11 waren er ‘toevallig’ meer dan
veertig ‘ramp’-oefeningen, o.a. van gekaapte
burgervliegtuigen die in de Twin Towers zouden
vliegen én in het Pentagon én in het Witte Huis.
Hmmm…



Er is meestal medewerking van gespecialiseerde
firma’s die alles perfect kunnen in scène zetten
als was het een ‘echte’ Hollywood-film acteurs
incluis, die als journalist, slachtoffer, getuige
haarfijn uitleggen wat er werkelijk gebeurd is.
Sommigen zijn ‘toevallig’ te zien bij meerdere
aanslagen op verschillende plaatsen. Een soort
rondtrekkend circus dus.
Hmmm…
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Er is onmiddellijk en zonder enig onderzoek
duidelijkheid over de dader en zijn motivatie,
dikwijls dankzij een identiteitsbewijs dat
‘toevallig’ achtergelaten blijkt te zijn.
Hmmm…



Er is vrijwel nooit een proces want het ‘toeval’
wil dat daders zelden de aanslag overleven.
En als de overheid al eens tot een onderzoek
gedwongen wordt dan hangt dat rapport met
lacunes, haken en ogen aan elkaar om toch maar
de officiële versie te proberen ‘bewijzen’.
Hmmm…



Er volgen ‘toevallig’ in de regel heel vlug
drastische ‘nood’-maatregelen: men trekt ten
oorlog en de vrijheden, rechten en privacy van
de burgers worden streng beperkt.
Hmmm…

In het geval van 9/11 werden zowel in de US als EU
binnen
enkele
weken
‘anti-terreur-wetgevingen’
goedgekeurd met teksten van honderden bladzijden. Die
moeten dus klaar gelegen hebben. Toch?
En onmiddellijk volgde de uitrol van allerlei apparatuur
van bewaking, beveiliging en controle. Deze industrietak
van club EL stond dus klaar. Toch?
En nu zijn jij en ik en alle zeven miljard medemensen
potentiële terroristen, die overal moeten in de gaten
gehouden worden. Toch?
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In den beginne dacht ook ik dat 9/11 voor Bush & C°
gewoon een gelukkig toeval was om zijn oorlogen te
kunnen beginnen.
Nu weet ik dat dit soort van aanslagen op een hoger
niveau worden bedisseld. Jawel: dat van club EL!
Uncle George was voor hen gewoon een poppetje.
Evenzo dacht ik lang dat het onmogelijk was dat politici
en overheidsdiensten konden betrokken zijn in
aanslagen op eigen burgers.
Ondertussen weet ik dat zij op het hoogste niveau stevig
in de greep zitten van de grote jongens van club EL.
Het is kwaad kersen eten met hen en waag het vooral
niet om uit de biecht te klappen!
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Tientallen false flags zijn al toegegeven. Operatie
Gladio is een hele taaie om te geloven, maar de feiten
zijn de feiten en ze zijn bewezen én toegegeven!
Operatie Gladio is de codenaam voor een geheim
netwerk dat na WO II in opdracht van de Nato - die ons
toch moet beschermen! - tientallen aanslagen heeft
gepleegd om terreur te zaaien en de roep te versterken
om meer politie en meer leger.
Dit vind ik echt buitengewoon knap gespeeld:
Men laat de bevolking eisen
wat men haar wil opleggen!
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De meest bekende aanslag is deze op het station van
Bologna in 1980 met 85 doden en 250 gewonden. Maar
ook de moorddadige raids van de ‘bende van Nijvel’
behoren daartoe en zullen daarom nooit opgelost
worden! Club EL is een heel machtige octopus, die niet
alleen regeringen, geheime diensten, leger, politie, media
controleert maar ook het gerecht in zijn binnenzak heeft.

Nine-eleven is echt een bijzonder complexe mega
gebeurtenis waar je jezelf levenslang kan in verdiepen.
Het vinden van de ware toedracht was voor mij vijftien
jaar geleden de bananenschil. Het was het eerste
dominosteentje. Daarna ging het vlug.
En dat is ook logisch! Als je beseft dat iemand je wetens
willens bedrogen heeft, dan is je vertrouwen
fundamenteel én onherroepelijk op losse schroeven
gezet. Zeker als je bij ieder onderzoek van ieder
belangrijk dossier telkens weer moet concluderen:

De officiële versie
klopt langs geen kanten!
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Doorheen deze rollercoaster van ontgoochelingen werd
dit meer en meer dé grote vraag:

Hoe komt het toch
dat wij, mensen,
het leven op onze aarde
zo verkloot hebben?
Hoe is het te verklaren dat wij, mensen, zo’n vreselijke
dingen doen met natuur, dieren, elkaar en ook ons zelf?
Wij hebben toch een hart, een verstand en een geweten?
Waarom draait alles zo vierkant? Met de dag meer en
meer … Wat is er toch aan de hand met ons ?
Zou het kunnen dat wij hiertoe gedwongen/misleid
worden door die club EL? Dat wij in bepaalde
omstandigheden van angst, paniek en zelf-verdediging
ons gezond verstand op nul zetten en ons hart in
diepvriesmodus? Dat wij beginnen te denken en
handelen als die lui van club EL? Dat wij er niet meer bij
stil staan wie we als mens werkelijk zijn en waarom we
hier op aarde leven?
Het duurde een hele tijd voor het mij zonneklaar werd:
Niet wij, mensen, zijn de gesel en het kankergezwel op
deze aarde, maar zij die zich onze meesters wanen en die
ons stelselmatig de schuld geven van wat wij in hun
opdracht of dienst verplicht worden te doen.
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Lees dit zinnetje nog eens…

Niet wij, mensen,
zijn de gesel
en het kankergezwel,
maar zij die zich
onze meesters wanen
en die ons dwingen te doen
wat wij zelf niet willen.
Niet wij, maar zij!
In de volgende bladzijden wil ik samen met jou enkele
belangrijke maatschappelijke domeinen doorlopen waar
het vinden van de ware toedracht mijn vertrouwen in
mijn oude wereldbeeld steeds verder ondermijnde en mij
steeds meer stuwde in de richting van een conclusie die
ik lang weigerde te trekken, nl.:

Club EL houdt ons, mensen,
al vele millennia lang
gevangen in het web
van een groot complot.

Vertel dat maar eens op een familiefeestje of aan den
toog of tijdens de koffiepauze …
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Verwacht je dan aan twee soorten reacties:

Hoe kan je zo’n onzin uitkramen?!

Dat kan niet waar zijn !
18

ONZE GEZONDHEID
Help, een dokter in de zaal!

Op een avond in 2005 was ik op een van de talloze
lezingen die ik de laatste 15 jaar heb bijgewoond. Ik heb
er een aantal auto’s aan versleten, maar ik wou het weten
en begrijpen!
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Door omstandigheden was er een andere spreker, nl. een
dokter die het zou hebben over vaccinaties. Dat was
helemaal ver van mijn bed. Uiteraard ben ik zelf in mijn
jeugd ingeënt en mijn kinderen evenzeer.
Net als iedereen en wellicht ook jij dacht ik:
Vaccins zijn toch noodzakelijk,
effectief en vooral heel veilig?
Maar ik bleef zitten én luisteren. Ik was achteraf
helemaal van mijn melk! Er bleek geen enkel
wetenschappelijk bewijs te bestaan! Er is geen enkel
onafhankelijk lange termijn onderzoek volgens de
normale criteria van dubbelblind, at random en placebo
gerelateerd. Geen enkel!
Alle studies bleken in opdracht of met geld van de
farmaceutische industrie zelf gebeurd te zijn. Je begrijpt:
Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
En vooral: Al die inentingen bleken een verwoestend en
zelfs levensgevaarlijk effect te hebben op de gezondheid.
Dat is gemakkelijk te begrijpen als je weet hoe vaccins tot
stand komen en vooral wat er in zo’n entstof zit. Dit alles
wordt nooit gezegd aan ouders en zelfs de meeste
‘spuiters’ weten dat niet (meer).
Ga rustig zitten en zet je schrap voor:
recept van een Frankenstein-gifmengsel.
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In de eerste plaats zitten er bacteriën en virussen in.
Deze ziektemakers worden - zogezegd ‘geïnactiveerd of
verzwakt’ - wel rechtstreeks in het lichaam geprikt.
Bedoeling zou zijn op die manier het immuunsysteem te
stimuleren, dat een kind tijdens zijn eerste levensjaren
nota bene nog niet blijkt te hebben!
Stop even met verder lezen en laat deze logica rustig tot
jou doordringen:
Om onze gezondheid te verdedigen,
wordt de vijand ervan in de burcht
binnengelaten. Niet via de voordeur,
maar langs ondergrondse kanalen.
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Iemand met gezond verstand kàn toch niet anders dan
dit als absurd bestempelen? Het is alsof je zou zeggen: Ik
ben bang dat je gekwetst wordt dus ik ga je nu alvast ter
voorbereiding enkele rake meppen toedienen.
Dat deze ‘tactiek’ in de praktijk niet werkt tonen talloze
gevallen aan van mensen die de ziekte krijgen waarmee
ze ingespoten zijn om ertegen beschermd te zijn.
Logisch toch!
En hoe worden deze kleine gemene boosdoeners
gekweekt? Hou je vast:




Dikwijls in een cultuur van gemalen nieren van
apen, ratten, honden, …
Ook in weefsels van geaborteerde foetussen.
Zelfs op een bed van kankercellen.

Onderzoek wijst uit dat deze dierlijke én menselijke
ingrediënten ook in het vaccin worden aangetroffen.
En dus ook in de lichamen van onze kinderen, die in
verdedigingsmodus gaan tegen deze vreemde indringers.
Gevolg zijn allerlei auto-immuun reacties = ziekten.
Logisch toch ?
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En alsof dit alles nog niet erg genoeg is kruidt men dit
brouwsel dan met tot twintig toxische stoffen, die in
geen enkel lichaam thuishoren, zoals formaldehyde,
polysorbaat 80, aluminium en zelfs kwik. Ja, kwik!
Vooral dit laatste is een zware aanval op de gezondheid.
Dat beseffen nu ook tandartsen. Meer en meer beginnen
ze de kwikvullingen te verwijderen, die ze vroeger
routineus inbrachten. Dit levensgevaarlijk spul wordt
dan op zeer omzichtige wijze door gespecialiseerde
firma’s afgehaald om het milieu niet te vergiftigen.
Maar men ziet er geen enkel risico in om dit ‘klein
gevaarlijk afval’ en alle andere ingrediënten bij herhaling
en vanaf de leeftijd van drie maand in de lichaampjes
van onze kleinsten te prikken en dan nog ‘linea directa’!
Zelfs zwangere vrouwen moeten eraan geloven. Men wil
zelfs foetussen al inenten. Dat is toch allemaal waanzin?
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Nu je weet wat er in vaccins zit leg ik jou graag deze
simpele vraag ter overweging voor: Hoe denk jij dat
zoiets een bescherming kan zijn van de gezondheid van
een kind, dat op de leeftijd van één jaar al 24 doses van
dat brouwsel geïnjecteerd heeft gekregen?
Zo maak je een kind al van in de wieg
toch alleen maar ziek en zwak?
Het is precies dàt wat er ook gebeurt en wat wellicht ook
de bedoeling is. Niet van wie het doet, maar wel van wie
ons verplicht het te doen of te ondergaan. Juist: club EL!


Praat eens met een (kinder)arts. Hij zal je
bevestigen dat een normaal gezond kind een
rariteit wordt. Ze hebben allemaal ‘iets’!



Spreek ook eens jonge ouders aan. Als je wat
doorvraagt, zullen ze je vertellen dat hun
schattebout allerlei kwalen is beginnen krijgen
vanaf de leeftijd van drie maand want dan
begint de prik-horror!

Stel vast hoe kinderkankerklinieken overal uit de grond
rijzen en aandoeningen als autisme schering en inslag
geworden zijn.
We zijn al die ziekten als normaal gaan beschouwen
evenals hun exponentiële toename, maar komaan en
word wakker:
Dat zijn schrikwekkende evoluties
die alle alarmklokken en urgentiesirenes
oorverdovend zouden moeten activeren!
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En bijna niemand ziet het verband dat zo glashelder is …
Erger nog: Wie hierop wijst wordt verketterd als ‘antivaxxer’. Het WHO stigmatiseert zo iemand als nog
gevaarlijker dan de ziekte waartegen ingeënt wordt.
Zelf kreeg ik het verwijt ‘assassin’ naar mijn hoofd
geslingerd tijdens een steunmars in Brussel voor
meerdere ouders, die hun kindje verloren hadden kort na
een vaccinatie. Telkens weer wordt in zo’n dramatisch
geval het causaal verband ontkend: het was gewoon een
spijtig toeval! Grrr…
Ik voel ook nu nog de troosteloze droefheid toen ik
samen met goede vrienden en medestrijders aan het graf
van Freekje stond. Dit kerngezond voetballertje werd in
de fleur van zijn jonge leven getackled door
‘a shot in the dark’.
Dit laatste is de lugubere titel van een boek, dat ik zag
staan in die grote bibliotheek van een bekend viroloog.
“Ze zijn héél veilig, Peter”, herhaalde hij mij telkens weer
als een mantra. Hoezo veilig, professor?!
Gelukkig beginnen meer en meer jonge ouders zich te
informeren en dapper weerstand te bieden tegen de
enorme druk van de prik-manie van Kind & Gezin,
CLB’s, Hoge Gezondheidsraad, de ministeries, enz.
Zelfs rechtbanken stoppen met het beboeten van deze
vaders en moeders omdat ze overtuigend aantoonden:
weigeren van vaccinatie
=
bescherming van gezondheid !
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De spuit blijft eruit!

Wie dan de algemene loep neemt en zich niet laat in
slaap wiegen door de ‘dooddoener’ dat we nog nooit zo
lang geleefd hebben, zo iemand raakt nog meer
verbijsterd en onthutst.
Vooraf dit: Onze westerse geneeskunde heeft
ongetwijfeld verdiensten en al wie erin werkt heeft
ongetwijfeld de beste intenties. Laat dus hierover geen
misverstand ontstaan. Moge ook dit kristalhelder
duidelijk zijn:

Ik wil nooit iemand
persoonlijk beschuldigen.
Ook inzake denken over gezondheid en ziekte worden we
van topspecialist tot en met patiënt onvoorstelbaar
geïndoctrineerd. Vooral de laatste honderd jaar!
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Maar stemt het niet tot nadenken dat zelfs in medische
vaktijdschriften toegegeven wordt dat zogezegde
‘iatrogene fouten’ één van de hoofdoorzaken zijn
van voortijdig en dus vermijdbaar overlijden?
In mensentaal uitgedrukt: Jij en ik worden belaagd door
de manier waarop onze ziekten behandeld worden met
een heel assortiment pillen - die zelden hun omschrijving
van ‘genees’-middelen verdienen - en manifeste fouten
bij verzorging en operaties, die niet zelden blijken totaal
overbodig en nutteloos te zijn of soms oorzaak zijn van
het activeren van het ziekteproces.
Artsen staken zelden.
Telkens wanneer ze het toch doen is er een spectaculaire
en dus verontrustende (!) daling in de sterftestatistieken.
Slik…
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Het is vreselijk om zeggen maar het huidig systeem
bedreigt wat het pretendeert te beschermen.
Het is dus beter het gezondheidsheft vooral in eigen
kritische handen te nemen. En dat kan!
Nogmaals: Ik twijfel niet aan de ongetwijfeld positieve
intenties van heel dat medisch leger, maar ik vrees dat
het is zoals een arts mij stilletjes toevertrouwde: “We
weten dat je gelijk hebt, maar we zitten vast!”
Toen ik jong was keek ik op naar meneer doktoor, nu heb
ik soms medelijden met hem.
Groot is de druk van ‘de orde’
en van big mama pharma!
Helemaal hemeltergend is de agressieve minachting
tegenover homeopathie, fytotherapie, osteopathie,
chiropraxie, magneetveld, orthomoleculaire, oosterse,
ayurvedische en al die andere genezingswijzen.
Ze zijn soms al millennia oud, maar krijgen van de
arrogante nieuwkomer - die de westerse geneeskunde
tenslotte is! - suggestieve omschrijvingen gaande van
complementair over niet-regulier en alternatief tot en
met kwakzalverij.
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Ik begrijp die zenuwachtigheid op de troon van het
medische establishment heel goed: In tegenstelling tot
hun eigen behandelingen kunnen deze van de
‘concurrenten’ wel tot genezing leiden, hebben ze geen
bijwerkingen en krijgen ze meer en meer het vertrouwen
van Jan met de pet & Miet met de schort.
Als aan kanker-specialisten gevraagd wordt of zij ook zelf
voor de drietand ‘opereren - chemicaliseren radiëren’ zouden kiezen als ze zelf die ziekte krijgen,
dan is het slechts een kleine minderheid die zelf het
blinde vertrouwen handhaaft dat iedere oncoloog wel
van een patiënt eist.
Een boer die weigert de melk van zijn eigen koeien te
drinken. Hmmm…
Wie weet wat er in zo’n chemo-brouwsel zit en wat die
bestraling met een lichaam doet die zoekt andere
helingswijzen. En die bestaan!
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En dan is er de onderhand quasi routineuze wijze waarop
organen als onderdelen van een auto getransplanteerd
worden. Hart versleten? Geen probleem: We hebben er
nog drie verse in reclame aanbieding liggen in ons
diepvriesvak!
Wat men niet beseft is dat deze ‘geschonken’ zijn door
mensen, die weliswaar niet meer in normaal bewustzijn
verkeren, maar nog wel in leven zijn!
‘Hersendood’ blijkt inderdaad een heel misleidende
benaming. De realiteit is dat er telkens een moord
gepleegd wordt! Punt aan de lijn!
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Een verpleegster vertelde ooit eens aan een volle zaal in
welke omstandigheden dit ‘oogsten van organen’
gebeurt. Men blijkt dit ’s nachts (als een dief!) te doen,
onder volle neonlicht en met keiharde hardrock-muziek,
ondertussen grappend en kletsend, ...
Iedereen trok ‘lijk-bleek’ weg …
Zou het bovendien niet kunnen dat je niet alleen het
vlees (de ‘hardware’) van iemand anders ingeplant krijgt,
maar bij grotere organen ook delen van zijn ziel (de
‘software’)? Veel getuigenissen wijzen hierop …
Ik heb alvast bij mijn overheid laten noteren:
over mijn lijk!
Er bestaan heel goede boeken van insiders die
verpletterend de criminele wurggreep en de maffieuze
chantage aantoont vanwege big mama farma, die zo
winstgevend is voor club EL!
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De farmaceutische multinationals zijn al veroordeeld tot
miljarden euro voor oorzakelijk bewezen schade.
Dit soort bedragen zijn voor hen fiscaal aftrekbare
peanuts. Dit soort rechtszaken zijn uiteraard ook maar
het tipje van de punt van de top van een gigantische
ijsberg van gezondheidsverwoesting ...

De aandeelhouders van club EL wrijven zich vrolijk in
hun grijpgrage handjes want één van hun natte dromen
is verregaand werkelijkheid aan het worden:

iedereen dood-ziek
en levenslang patiënt!
32

HET KLIMAAT
Help, we verzuipen!
Toen de film ‘An inconvenient truth’ in 2006 op dvd
uitkwam heb ik hem driemaal bekeken. In tranen. Ik was
er kapot van is. Later ontdekte ik dat nagenoeg alle
beweringen van Al Gore en het IPCC gebaseerd waren op
een bewust foutieve voorstelling van feiten en gegevens.

Sindsdien en vooral recentelijk leven we evenwel in de
ban van de klimaathysterie. Bron van nagenoeg alle
onheil is blijkbaar zonder enige twijfel menselijke CO2.
Jij en ik zijn dus de schuldigen. Wij verbranden te veel
fossiele brandstoffen. Hierdoor komt er te veel van die
vermaledijde antropogene koolstofdioxide in de lucht.
Wie deze slogan niet in koor meezingt is een ‘klimaatnegationist’. Met zo iemand praat je toch niet meer?
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De mannen van club EL zijn sluwe psychologen en
meesters in het opplakken van etiketten waardoor de
verdediger van de waarheid als een lepra-lijder door de
goegemeente gemarginaliseerd en geweerd wordt.
Uiteraard moeten we zorgzaam met natuur en milieu
omspringen, maar wat is de ware feitelijke toedracht?
Wetenschappelijk staat dit buiten kijf: Wat wij met z’n
allen in de atmosfeer pompen is slechts zo’n
15 ppm (parts per million) = 15 deeltjes per miljoen.

In een bad van één miljoen ballen
is onze CO2-vervuiling vijftien.

Geloof jij dat een toename
van ‘iets van niets’
wel oorzaak is van alle recente
klimatologische fenomenen?
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Denk jij dat het klimaat gered is als we alle vliegtuigen en
alle boten en alle motorrijtuigen en alle fabrieken en alle
verwarmingsinstallaties stil leggen en als we met z’n
allen braafjes allerlei belastingen, taksen, investeringen,
beperkingen en controles inzake milieu aanvaarden?
Dàt is nochtans wat de jeugd nu eist van de politici.
Wist jij dat de EU een bedrag van 32 miljoen euro
heeft
uitgetrokken
om
dit
soort
van
massademonstraties mogelijk te maken en er continu
via de massamedia ruime weerklank aan te geven?
Dag in dag uit!
Dit soort misbruik van jongeren kennen we nog van in de
tijd van Hitler, Mao en andere malafide dictators!
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Al die windmolens en zonnepanelen … ze ogen wel
groen, maar zijn in alle opzichten een ecologische
verschrikking.
Als je dan verneemt hoeveel CO2 er nodig is alleen al
voor de productie ervan, dan zakt je broek af! Hetzelfde
geldt voor elektrische auto’s en fietsen …
Toch wordt ons dit alles door onze overheden
aangeprezen, opgelegd en gesubsidieerd!
Waar men zelden over spreekt is de zon, die altijd al
met haar cycli een heel bepalende invloed gehad heeft.
Wat
helemààl
nooit
aandacht
krijgt
is
‘geoengineering’. Jawel: Sinds vooral de laatste
twintig jaar kan men weer en klimaat kunstmatig
beïnvloeden.
Zo werkt sinds 1975 reeds het US-leger aan het project
‘Owning the weather in 2025’. Daar is men al veel verder
mee gevorderd dan je voor mogelijk houdt!
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Binnen deze context wil en moet ik dit item onder jouw
aandacht brengen:
chemtrails!
Deze term komt uit de pilotencursus van US Air Force.
Jaren heb ik mij ingezet om politici, ambtenaren,
instanties, academici, journalisten en in feite heel de
wereld duidelijk te maken:
We worden besproeid
als kakkerlakken op een maïsveld!
Het gaf mij wel de titel van ‘chemtrail-burgemeester’
maar na jaren bonken en beuken moet ik toegeven: er is
niemand die dit gelooft en dit fenomeen ernstig neemt …
Zelfs de groene partijen en allerlei milieu-instanties
hielden op mijn vraag om zelfs nog maar een eerste
gesprek te hebben de deur potdicht!
Ik kon niet begrijpen waarom …

Ondertussen wel! Het fenomeen heeft het etiket
‘complot-theorie’ gekregen en wie wil dan zoiets nog
ernstig nemen laat staan het ernstig onderzoeken?
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Nog sterker: club EL heeft er een ‘omerta’-sfeer rond
gecreëerd. Hoofdverantwoordelijken en eerste rang
getuigen zoals de piloten zijn verplicht hierover de
tanden op elkaar te houden en desnoods (af) te blaffen.
Iedereen in dat milieu en bij de bevoegde
overheidsinstanties beseft héél goed wat de gevolgen
zullen zijn van loslippigheid en dus blijft het
oorverdovend stil …!

Maar hierover gaat het: Op bepaalde dagen is de hemel
doortrokken met dikke vliegtuigstrepen op relatief lage
hoogte. Dit zijn ‘chemtrails’.
Ze zijn helemaal anders dan ‘contrails’. Deze ontstaan
op een hoogte van 10 km door de tijdelijke bevriezing
van waterdamp in de uitlaatgassen. Het zijn fijne lijnen,
die in de regel verdwijnen binnen de seconden.
Hiervan lig ik niet wakker!
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Chemtrails evenwel blijven uren lang hangen en
waaieren dan uit tot vuil-grijze bordstrepen. Gevolg is
o.a. dat er minder zonlicht doorkomt. Zo’n 10 à 20%
zoals ook door Nasa al is toegegeven!
Maar als ik jou de vraag stel: “Heb jij dat nog nooit
opgemerkt?”, dan is het best mogelijk dat jouw antwoord
is: neen, of niet echt. Dat is geen verwijt. Ook ik zag het
pas toen ik er eerst over gelezen had. Bovendien zijn we
het fenomeen doorheen de jaren normaal gaan vinden.
Maar het is absoluut niet normaal en ‘natuurlijk’ dat we
regelmatig dit spektakel in het zwerk zien:

De instanties en weervoorspellers sussen ons: Het is
maar onschuldige condensatie ...
Onderzoek leert echter dat er boven onze hoofden via
vooral militaire vliegtuigen van alles gesproeid wordt:
metalen, chemicalia, biologische componenten.
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Dit alles komt uiteindelijk o.a. via regenwater naar
beneden.
Omdat
het
zo
minuscuul
klein
gedimensioneerd is (we spreken in nano-termen) kan het
bij alles en iedereen bijna ongehinderd binnenkomen.
Ook bij jou en mij.
Nemen we aluminium. Dat zit er nagenoeg altijd in. Je
kan de aanwezigheid ervan in jouw regenwater door een
labo laten vaststellen voor dertig euro. Dat aluminium
hoort daar niet thuis! Dat deze stof in onze voedselketen
komt en in ons lichaam komt is hoogst verontrustend!
Waarom maken ik en anderen
ons hierover zoveel zorgen ?

Vraag jouw arts wat aluminium veroorzaakt bij mensen.
Hij zal zeggen: neurologische en immunologische
problemen. Kijk om je heen en zie welke ziekten vooral
de laatste 20 jaar exponentieel toegenomen zijn.
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Er worden al opvanghuizen opgericht voor vroegdementerenden. De jongste is 14 jaar! Hmmm…
Bij planten en bomen doet aluminium de wortels
uitdrogen. Kijk maar om je heen en vraag het aan
experten: Onze bossen zijn stervende. Monsanto, één van
de paradepaardjes van club EL, heeft jaren geleden al
een patent genomen op gewassen die aluminiumresistent zijn. Hmm…

Dat zijn voor club EL prettig meegenomen
neveneffecten, maar één van de belangrijkste
bedoelingen is dat door al dat aluminium onze
atmosfeer geleidend gemaakt wordt. Je kan er zo
energieën doorsturen zoals elektriciteit via een kabel.
Dit is belangrijk, zeker als je weet dat op meerdere
plaatsen grote militaire installaties staan, zoals dat van
HAARP in Alaska.
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Van hieruit worden allerlei bijzonder krachtige elektromagnetische stralingen door de lucht gestuurd, waarmee
men dan klimatologische processen kan beïnvloeden.

HAARP-installatie in Alaska.
Zo zijn er meerdere over heel de wereld!
Men kan dus voor iedere streek op aarde bepalen waar,
of en hoeveel het regent. Men kan hiermee zelfs orkanen,
aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen
veroorzaken. En jawel: Dat doet men dan ook!

Geoengineering
= chemtrails + HAARP
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Klinkt ongelofelijk?
Het bestaan van bedrijven, technieken, documenten,
patenten, getuigenissen, onderzoeken toont het aan:

Men speelt met de thermostaat van de aarde!
Wie denk je zit er aan de knoppen?
Juist! Club EL heeft hiermee een prachtig speeltje in
handen waarmee ze de wereld en onszelf nog meer
kunnen manipuleren en controleren. Ook mind control!
Zou het daarnaast ook kunnen dat chemtrails door de
snoodaards van club EL gebruikt worden in het kader
van biologische oorlogsvoering?
In hun militaire ultrageheime labo’s zoekt men in ieder
geval al decennia naar de meest boosaardige virussen,
bacteriën, schimmels … Waarom ? In opdracht van wie ?
Denk je dat men dit niet zouden durven uittesten of zelfs
operationeel gebruiken? Zo naïef kan je toch niet zijn?
De Britse overheid heeft bijvoorbeeld in ieder geval al
moeten toegeven dat zij gedurende 40 jaar een regio in
ZW-Engeland regelmatig hebben bestrooid met
ziektemakers. Maar ze benadrukten: “Gaat u allen rustig
slapen. Op die manier zijn we beter voorbereid!”
Chemtrails. Het gebeurt buiten ons weten en zeker onze
toestemming om. Het gebeurt boven onze hoofden. En
we zien het zo weinig. Maar geloof me:

Chemtrails zijn een onvoorstelbare
planetaire ecocide en genocide!
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MONEY MAKES THE WORLD
GO CRAZY
Vroeger had geld een intrinsieke waarde vanwege het
goud en zilver in de munten. Daarna kwamen de
papieren briefjes. Fiat-money: Het heeft de waarde die
‘men’ eraan geeft. Maar ook dat is bijna volledig voltooid
verleden tijd.
Geld is nu meestal slechts een cijfer op een scherm en in
een boekhouding. Contant betalen wordt op allerlei
manieren ontmoedigd en zal verboden gemaakt worden.

Wat evenwel weinig mensen beseffen is:

Je bent geen eigenaar van je eigen geld!
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Als je jouw eigen geld wil afhalen, ben je afhankelijk van
de goodwill van de bank want het is door jouw
deposito hun geld geworden. Je bent voor hen een
crediteur en zelfs niet eens een bevoorrechte.
Crediteur komt van het Latijnse woord ‘credere’, wat
betekent geloven. Om het in een ironische woordspeling
te verwerken: een spaarder is een crediteur, is een
lichtgelovige die gelooft dat hij zal terugzien wat hij
goedgelovig aan de bank heeft (weg)gegeven!

De waarde van dat geld en de intrest hierop worden
bepaald door centrale banken. Dit zijn geen
overheidsorganen, maar instellingen die voor quasi
100% eigendom zijn van … juist: club EL!
Als jij geld leent dan krijg je eigenlijk niets. Je krijgt
gewoon een schuld opgezadeld, een put die je dan ook
zelf moet vullen. Uiteraard met rente.
Aan wie moet je dit terugbetalen?
Juist aan de ‘banksters’ van club EL! Wat wij allemaal
doen als makke schapen! Het volk = the ‘sheeple’!
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Ze hebben het hele systeem zo ingewikkeld gemaakt dat
alleen de magiërs zelf en hun heel kwistig betaalde
loopjongens het begrijpen. Niet de bediende aan het
loket van jouw bank. De directeur allicht evenmin.
Het merendeel van de financiële verrichtingen heeft
niets meer met goederen of diensten te maken. Miljarden
worden binnen nanoseconden verhandeld, aangestuurd
door algoritmische logica en in het kader van
ondoorzichtige beleggings-constructies.
Wie denk je wordt daar beter van?
In de top van rijkste mensen bespeur je geen enkel lid
van club EL. Ze houden hun immense rijkdom graag heel
discreet … en zeker hoe ze die op korte tijd verwierven.

Alle grote conflicten zijn op voorhand door hen beraamd.
Zij bezitten het geldverslindende militair-industrieel
complex, zij financieren telkens alle strijdende partijen
en zij profiteren achteraf nog eens van de wederopbouw.

Oorlog = kassa – kassa – kassa!
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STRALINGEN
De toekomst ziet er stralend uit?
De normale natuurlijke straling op aarde is slechts
0,000.001 W/m² = 1µW/m² = één microwatt!
Héél weinig dus. Iedereen weet dat we tegenwoordig
omringd zijn door een heel assortiment van toestellen
die elektromagnetische stralingen uitzenden.
Je ziet, hoort of voelt ze niet maar ze zijn er en ze
beïnvloeden alles wat er leeft, met de dag meer en meer.
Wie kan daar nu tegen zijn? Ze zijn zo ‘smart’ en maken
ons leven zo swingend flitsend gemakkelijk!
Verontrustend is dat al deze gepulseerde hoge
frequenties - elk apart maar zeker samen - een hele
plejade aan gezondheidsstoornissen veroorzaken,
vooral bij kinderen.
Ik bespaar je de opsomming van al die klachten, maar
weet: Alle kwalen die in opmars zijn zitten in het lijstje!
Je zou denken dat er ter bescherming grenswaarden
vastgesteld zijn. Dat is ook zo, maar die liggen
astronomisch hoog.
In Vlaanderen, dat nog een van de strengere regio’s is,
bedraagt dat voor mobiele telefonie 1 miljoen µW/m²!
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Van 1 naar 1 miljoen microwatt!
Enkel en alleen voor gsm + I-dinges…
Helemaal onbegrijpelijk is dat men hierbij enkel de
thermische effecten heeft onderzocht! Men focust
zich dus enkel op de verandering in warmte!
Als een bestraling van 30 minuten bij een levenloos (!)
lichaam een temperatuursverhoging van niet meer dan
1°C veroorzaakt wordt dan wordt dat als een veilige
waarde beschouwd. ‘Voorzichtigheidshalve’ verlaagt men
dit nog eens met factor 50.
Oef… maar hoe gerust mogen we zijn?
Het is alsof men voor de effecten van roken alleen zou
kijken naar de opwarming van de longen en dat
gedurende enkel een half uur. Of dat men voor
radioactieve straling alleen een thermometer hanteert.
Toch wordt ons dit verkocht als ‘wetenschap’…!
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De machtige lobby der operatoren doet er alles aan om
deze enggeestigheid te blijven handhaven en de
aandacht af te leiden van de rampzalige biologische
effecten. Die zijn er. Iedere seconde op iedere vierkante
centimeter. Dag in dag uit. Maak je geen illusie:
Vluchten kan niet meer …
Weet echter dat jouw lichaam bestaat uit zowat 70
triljoen cellen. Elk daarvan is een uiterst verfijnd
afgestemd organisme met per seconde 200.000
chemische reacties. Elk is ook voortdurend in onderling
contact met elkaar en het geheel.
Dit alles wordt elektromagnetisch aangestuurd. Al die
hoogfrequente stralingen verstoren dit proces.
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Het is alsof alle instrumenten
van een symfonisch orkest
continu ‘ontstemd’ worden.
Talloos zijn de onderzoeken (men schat 30.000!) waarbij
telkens weer het ontregelend effect aangetoond wordt
evenals de beschadiging van de celwand en zelfs het
doorprikken van de bloed-hersenbarrière, waardoor
giftige stoffen vrije toegang krijgen tot onze hersenen.
Het orkest produceert met andere woorden nog wel
muziek, maar die klinkt verzwakt, uit de toon, chaotisch.
Deze kakofonie aan stralingen is zo geleidelijk in ons
milieu gekomen dat de meesten het niet opmerken noch
als fenomeen noch als oorzaak van zoveel onheil.
Wil je een onweerlegbaar bewijs van het nefast effect van
stralingen zelfs op korte termijn?
Neem dan een donkere veldmicroscoop. Onderzoek
je rode bloedcellen. Pleeg dan een mobiel telefoontje.
Doe hetzelfde onderzoek en bemerk: ze zijn op een
‘geldrol-achtige’ manier samen-geklonterd.
Het erge is dat dit fenomeen zich ook voordoet bij
mensen in de omgeving en zeer zeker bij kinderen!
Een voormalige baas van Belgacom weigerde draadloze
telefoon en gsm. Steve Jobs verbood zijn eigen kinderen
het gebruik van smartphones en tablets. Hmmm…
Het gebruik van al die dingen vergroot op middellange
termijn (10 à 15 jaar) het risico op het ontstaan van
allerlei kankerfenomenen, vooral in de hersenen.
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Ook bomen, planten en dieren kwijnen weg door dit
aanhoudend bombardement van wat ik ‘elektronische
mitraillettes’ noem.
Zij zijn zonder twijfel een hoofdoorzaak van de massale
bijensterfte. Ook andere insecten hebben het moeilijk
met deze knetterende chaos van stralingen allerlei. Tot
enige jaren geleden was de voorruit van je vierwieler na
een rit op de autosnelweg een slagveld van vliegen,
muggen, motten e.d. En nu …? Hebben ze zich verstopt?
Maar al deze evoluties voltrekken zich zo geleidelijk en
sluipenderwijs dat we het niet merken of dat we het
allemaal slikken als de onvermijdelijke keerzijde van ‘de
vooruitgang’. Technologie IS de toekomst!
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Het is triest te moeten vaststellen dat ook hier geldt: Zij
die beslissen zijn niet verkozen en zij die verkozen zijn
mogen niet echt beslissen.
De gezondheid van de hele bevolking wordt op die
manier geofferd op het altaar van winstbejag.
Politici, administraties, media, wetenschappers: De
meesten zitten ook hier vast in de greep van club EL.
We spreken over een omzet van vele triljoenen dollar.
Daar kan je heel wat mee (vooral om)kopen!
En daarmee kan je ook de grote massa inprenten dat
elkeen het recht heeft om overal te allen tijde toegang te
kunnen hebben tot het world wide web!
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Met de uitrol van het 5G-netwerk zal het hek pas
helemaal van de dam gaan. Dit peperdure project wordt
ons voorgesteld als de intrede in het digitaal paradijs.
Wat met minder luide trom verkondigd wordt is dat
hierbij de zendfrequenties opgedreven worden van 2
naar 100 gigahertz!
Heel de wereld wordt
een gigantische microgolfoven
met per km² 100 krachtige antennes!
Dit wordt een enorm bos waarvoor ironisch genoeg heel
veel bomen zullen moeten sneuvelen.
Heb jij de kaalkap langsheen de autostrades nog niet
opgemerkt? Hetzelfde zal ook gebeuren in onze straten.
Reden? Een bladerendek is storend voor de stralingen.
De technologische vooruit-gang en het economisch
belang zijn ook hier de onverbiddelijke prioriteiten!
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Boven onze hoofden komen er ook nog eens 20.000
satellieten bij. Dit is het huidige aantal maal tien!
Voor elektrohypersensitieven ziet het er ook niet
rooskleurig uit. Men schat hen nu al op zowat 10%. Zij
waarschuwen als de kanaries in de koolmijn ons allen
voor een komende catastrofe. Maar zowel in de Dorpsals de Wetstraat kijken we verveeld de andere kant uit!

Wat eveneens uit het oog verloren wordt, is dat heel deze
technologie een uitvinding is van het leger en behoort tot
het arsenaal van ‘Directed Energy Weapons’.
Het kan (en zal!) gebruikt kunnen worden om aan mind
control te doen tot en met het gericht elimineren van
ongewenste dwarsliggende personen. Hetzelfde doet
men nu al met drones, waarmee hun H. Obama begon
kort na het afhalen van zijn nobelprijs voor de vrede!
Zou ook dat op het hoogste niveau - dat dus van club EL
- niet van in het begin de bedoeling kunnen geweest zijn?
Misschien zelfs een globale genocide? Alleen bacteriën
en virussen schijnen deze stralingsholocaust te kunnen
overleven ... Wij zeer zeker niet!
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Nog deze slotbedenking: We moeten echt niet terug naar
de middeleeuwen! Alles opnieuw zoveel mogelijk via
kabels laten gaan is al een heel stevige stap voorwaarts.
En wordt het niet dringend tijd om onze collectieve
verslaving aan al die elektronische speeltjes wat meer
aan banden te leggen? Zou dat geen prachtiger verhoging
betekenen van onze levenskwaliteit dan al dat steriel
over en weer gepingel via de asociale media?
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DE MEDIA
De vierde onmacht

Geschreven pers, radio, TV, … Ze geven doorgaans
hetzelfde nieuws. Zelden vind je er echte objectieve, laat
staan kritische informatie. Niet verwonderlijk want ze
worden
bevoorraad
door
slechts
enkele
persagentschappen en zijn financieel sterk afhankelijk
van de bedrijfswereld. Beide sectoren zijn uiteraard
allemaal stevig in handen van club EL.
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Onderzoek en getuigenissen hebben aangetoond dat
nagenoeg alle media gecontroleerd tot zelfs gedicteerd
worden door geheime diensten als de CIA.

Opvallend én verontrustend is dat afwijkende meningen
of ‘gevoelige’ onderwerpen zelden of nooit aan bod
komen in de mainstream media.
Ik werd ooit een hele dag geïnterviewd door een
journaliste. Ze was helemaal uit Amsterdam gekomen en
wou voor de grootste Nederlandse krant een artikel
maken over het fenomeen van chemtrails. Ze ging er
zichtbaar prat op dat zij in alle vrijheid alles kon
onderzoeken en alles kon schrijven wat zij zelf wou.
Enkele dagen nadien kreeg ik een mail van haar. Haar
artikel kon niet gepubliceerd worden. Verklaring?
Een te hoog complot-gehalte …
Quod erat demonstrandum!

57

Dit is John Swinton, die jarenlang uitgever was van de
New York Times. Tijdens een receptie sprak hij
tegenover zijn journalisten deze openhartige woorden:
“Er bestaat geen vrije pers.
Niemand van ons durft
zijn eigen mening eerlijk weergeven.
We zijn allemaal instrumenten in dienst van
de financiële machthebbers
achter de coulissen.
We zijn niets meer en niets minder dan …
intellectuele prostituees.”
We schrijven het jaar 1880!
Denk jij dat het er sindsdien op verbeterd is?
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Als er toch al eens een ‘ketter’ in de media aan het woord
komt, dan zijn de mindguards van de gedachtenpolitie
onmiddellijk
in
de
buurt:
de
professioneel
gediplomeerde filosofen. Meestal zijn ze ook lid van de

Studiekring voor Kritische Evaluatie van

Pseudo-wetenschap en het Paranormale

Deze (overwegend) heren zijn uitermate getraind en
onderlegd om de dissident als een amusant maar toch
min of meer geestesgestoord persoon weg te zetten en de
goegemeente te sussen om vooral rustig verder te dutten.
De vervelende dwarsligger kan zelfs behoorlijk agressief
aangepakt worden als de status quo in gevaar komt, bv.
op het vlak van vaccinaties.
Dan spelen ze nog meer op de persoon zelf en de
‘complotdenker’ wordt genadeloos neergesabeld als een
gevaar voor de samenleving.
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De dictatuur van het maatschappelijk correct
groepsdenken houdt ook bij de media de vrijheid van
mening in een verstikkend keurslijf.
Je moet ‘wit’ kiezen. Als je ‘zwart’ kiest ben je een
outcast. De ruimte daartussen voor onderzoek, dialoog,
nuance en respectvol verschil in mening is verdampt …
Een echt objectieve, kritische ingesteldheid: Net
zoals bij politici, wetenschappers, overheidsambtenaren,
... betekent dit ook in de journalistiek dat je dan een
kruis kan maken over je loopbaan, je promotie, je ambt,
je reputatie en soms zelfs veel meer.
En alternatieve media zoals Google, Facebook, Twitter?
Ook hier is de controle van club EL alomtegenwoordig.
De EU en multimiljardairs als George Soros en Bill Gates
pompen massa’s geld in de strijd tegen wat zij als ‘fake’
nieuws beschouwen. Op die manier willen ze dat de
leugen blijft geloofd worden als dé waarheid.
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Onze onwetendheid is hun sterkte.
Anders uitgedrukt: Wat club EL het meest vreest is dat
mensen beginnen door te krijgen dat de keizer geen
kleren aan heeft en in zijn belachelijke blootje staat.

Club EL ziet er angstvallig op toe dat de stem van de
klokkenluider gesmoord blijft door hun propaganda.
Wat zei Joseph Goebbels ook alweer over de leugen?

“Maak hem groot genoeg
en herhaal hem telkens weer.
Uiteindelijk zal de massa hem
verdedigen als de waarheid.”
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VLUCHTELINGEN ALLER LANDEN
Wees welkom!
Kort nadat mutti Angela Merkel haar armen er wijd en
uitnodigend voor geopend had stroomden ze binnen.
Met honderdduizenden. Met miljoenen.
Vooral moslims, jonge mannen, netjes gekleed en
piekfijn gekapt, voorzien van alle elektronische speeltjes,
perfect op de hoogte van hun rechten alsook de
administratieve en juridische weg om dit af te dwingen.

Voor wie de wenkbrauwen optrok lagen de etiketten
‘egoïstische racist’ en ‘slechte christen’ klaar ...
Maar hoe ‘natuurlijk’ waren en zijn deze migratietsunami’s eigenlijk? Antwoord: Nauwelijks, want alles is
in uitvoering van een plan.
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Dat plan heeft een naam, nl. deze van de grondlegger
ervan: de joodse graaf, schrijver en politicus met
Vlaamse (!) roots Richard Coudenhove-Kalergi.
In 1923 richtte dit prominent lid van club EL in hun
opdracht de Paneuropese Unie op en in 1925 schreef hij
de doelstellingen uit in zijn boek ‘Praktischer
Idealismus’.
Kort samengevat lees je hierin wat het doel is:
De Europese volkeren omvormen tot een hybride
euraziatisch mengras met negroïde kenmerken.
Dit zijn de middelen: de oprichting van een Europese
unie en het organiseren van massale volksverhuizingen.
Zo geschiedde:


Het begon zestig jaar geleden met de
gastarbeiders ‘zogezegd’ om onze vuile en zware
klussen te klaren.



Vanaf de jaren zeventig kwam er een tweede golf
‘zogezegd’ om ons ‘multiculti en ruimdenkend’ te
laten worden.



Nu zitten we volop in de finale fase om ‘zogezegd’
slachtoffers van geweld en honger op te vangen
om humanitaire redenen, om onze
demografische problemen op te lossen en om
onze koloniale schuld af te lossen.
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Dankzij hem kreeg de EU ‘Ode an die Freude’
als hymne en een massale immigratie!
Vooral in stedelijke agglomeraties ziet men hoe ver dit
Kalergi-plan reeds gevorderd is.
Ik moest onlangs mijn dochter helpen verhuizen. Ze
woonde in Brussel nabij de Marollen. Het was telkens
schrikken als je op straat een blanke medemens zag!
Het is normaal een dakloze hulpbehoevende medemens
te helpen door hem op te nemen in je logeerkamer.
Maar als al die ‘asielzoekers’ je naar de garage verbannen
en hun cultuur en religie beginnen op te dringen, dan
groeit er toch zoiets als onvrede, woede, protest?
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Ook dat normaal gevoel wordt dan weer veroordeeld met
beschuldigingen als populistisch, extreem-rechts,
inhumaan, intolerant, zelfzuchtig, …!
Welk gevoel krijg je nu je weet dat die massale
immigratie de 500 miljoen Europeanen is opgelegd
ingevolge een beslissing, genomen door club EL buiten
en boven jou?
De EU is overigens een dictatoriaal monster dat iedere
democratische inspraak de iure et facto onmogelijk
maakt. Haar structuur is overigens bedacht door de
Nazi-ideologen, dus door de denktanks van club EL!

Bekijk haar maar eens op YouTube: must see!
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ONZE WERKELIJKE GESCHIEDENIS
In de aap gelogeerd?
De menselijke beschaving ontstond volgens de orthodoxe
wetenschap pakweg 6.000 jaar geleden in vooral Sumer,
Egypte, Indusvallei en Midden-Amerika. Opvallend is
echter dat deze culturen er plots én van hoogstaand
niveau waren. Daarna ging het alleen maar bergaf …
In hun eigen overleveringen en geschriften verwijzen
deze volkeren hierbij naar hun schatplichtigheid
tegenover ‘de goden’. Wie waren dat? Niet-menselijke
wezens. Vanwaar kwamen ze en wat zochten ze hier?
Zou het kunnen dat dit de ‘inspiratie’-bron is van al onze
mythologieën, legenden en sagen? Zouden zij al die
machtige én fijn afgewerkte megalithische bouwwerken
en andere die nog veel ouder zijn vervaardigd hebben?
Met onze technologie kunnen wij het nu nog niet!
Over heel de wereld worden er duizenden piramiden
gevonden: Welk doel hadden deze? Energiecentrales?
Zouden die verhalen over Lemurië/Mu, Atlantis, de
zondvloed, … wel niet eens een historische realiteit
kunnen zijn? Plato en anderen zijn in hun beschrijvingen
zo concreet gedetailleerd dat het héél goed mogelijk is!
Er worden sporen gevonden van hoogwaardige
menselijke aanwezigheid die tientallen miljoenen jaren
oud zijn … Daar kan je toch niet naast blijven kijken!
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Is het dan werkelijk zo ondenkbaar dat deze ‘goden’ in
ons evolutieproces ingegrepen hebben, o.a. middels
allerlei vormen van genetische manipulatie? Moet de
fameuze missing link niet hier gezocht worden en dus
zowat 200.000 jaar geleden toen de ‘primitieve’
Neanderthaler opvallend snel zo goed als verdween en
plaats maakte voor onze soort? De homo sapiens,
waarvan de oorspronkelijke twaalf DNA-strengen
zouden herleid zijn tot twee en waarvan maar een
beperkt deel van de hersencapaciteit gebruikt wordt.
Zouden de historische en archeologische wetenschappers
niet beter hun aandacht hierop richten en met open
mind bestuderen wat al die oude bouwwerken en
geschriften aan informatie bevatten?
Hier gooi ik ook graag de vraag van één miljoen in de
groep: zou het kunnen dat er een verband is tussen
deze ‘goddelijke’ wezens en de club EL-leden?
Veel wijst in die richting …
Waarom blijven al die academici zich zo krampachtig
aan hun dogma’s vastklampen? Waarvoor zijn ze bang?
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DE AARDE EEN DRAAIEND
BOLLEKE
Zeker weten?
De meeste mensen haken nu af: Wie gelooft nu - 500 jaar
na Columbus - nog altijd dat de aarde plat is?
Inderdaad, de ogen van het boeleke gaan nog maar open
of er wordt een bolleke voor gehouden: onze aarde! In
films, reclame, documentaires, … overal toont men dat
beeld van die perfect ronde knikker in het zwarte niets.

Iedereen aanvaardt als vanzelfsprekend dat wij daarop
wonen. Ook ik de eerste zestig jaar van mijn leven.
Als je daaraan twijfelt dan ben je echt wel helemaal
geestesziek, geschift, gestoord, getikt, van de gekke, …!
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Toen ik zowat drie jaar geleden in deze problematiek
dook, dacht ook ik: We gaan eens goed lachen! Maar
gaandeweg werd het mij almaar duidelijker: Het is niet te
geloven maar
we geloven met z’n allen in iets
waarvoor er geen enkel bewijs bestaat.
Zou het dan toch kunnen dat de bolle draaiende aarde
één van de allergrootste hoaxen van club EL is?
Laten we even de voornaamste vaststellingen overlopen.
Verbazingwekkend voor mij was dat er geen enkele
foto of video van de aarde blijkt te bestaan, genomen
vanuit de ruimte. Al die ontelbare afbeeldingen van
die vertrouwde bal zijn CGI (computer generated
imagery), fotoshopping, visooglens, artistieke impressie.
Nasa geeft dit overigens zelf toe!
Nogal ontgoochelend dat 70 jaar in de ruimte varen nog
nul authentiek beeldmateriaal heeft opgeleverd!
Waarom staat er overigens op de maan nog geen camera
gericht op de aarde? Simpel omdat we er nooit geweest
zijn. Alle vluchten blijven tot op de dag van vandaag in
low earth orbit, dus maximum 400 à 500 km ‘hoog’.
Waarom blijven ze allemaal zo ‘laag’?
Vanaf 1.000 mijl beginnen de Van Allen Belts en deze
gaan tot 60.000 mijl. Deze brede gordel is
levensgevaarlijk vanwege vooral de zwaar radioactieve
straling, die ook ontregelend is voor de fijngevoelige
boordapparatuur. NASA zoekt nog altijd hoe men
doorheen deze zone kan geraken. Vijftig jaar geleden was
het voor al die Apollo-vluchten nog een fluitje van één
cent!
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Sinds de miraculeuze sixties is er voorlopig
nog geen doorkomen aan!
Nergens kan men overigens de kromming van de
aarde vaststellen met het oog of met meetapparatuur,
ook niet op plaatsen, die zo groot als Vlaanderen zijn en
zo vlak als een biljarttafel. Je kan telkens een lat onder
de horizon houden!
Net als op zee. Een schip verdwijnt daar ook niet achter
de einder, maar uit het gezichtsvermogen. Neem een
verrekijker en nadien een telescoop:
Het is er nog altijd!
Schrik niet te veel als je nu voor het eerst leest dat ons
aardbolleke volgende draaibewegingen maakt:





rond haar as 1.000 km/u.,
rond de zon 100.000 km/u.,
rond ons melkwegstel 900.000 km/u.,
rond een ander centrum 200 miljoen km/u.

Deze pretpark-attractie waarop niemand duizelig wordt
en alles roerloos tegen het oppervlak gekleefd blijft,
houdt de wetenschap ons voor als zijnde onze
werkelijkheid!
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Maar wat stellen we in verband met al die wentelingen
met ons nuchter waarnemings-vermogen vast:




we zien hier niets van,
we voelen hier zelfs niets van,
het firmament boven onze hoofden is al sinds
mensenheugenis hetzelfde.

Dat al die sterren(tekens) onveranderlijk blijven is
toch onverklaarbaar als ons universum inderdaad een
soort lottoballen-trommel is! Alleen de planeten hebben
hun vaste omlopen. Uiteraard ook de zon en de maan.
Maar wat weten wij hierover met zekerheid? Ook hiervan
hebben we geen ‘echte’ beelden. Staan die twee even
grote lichten werkelijk 150 miljoen en 330 duizend km
boven onze hoofden en wat is hun werkelijke omvang?
En al die prachtige foto’s van melkwegstelsels, miljarden
lichtjaren van ons verwijderd: Hoe ‘echt’ zijn die?
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In alle boeken en op alle scholen wordt bovendien
gedoceerd en dus ook aangenomen: Ons heelal ontstond
pakweg 13 miljard jaar geleden uit de Big Bang.
‘Iets’ dat kleiner was dan een erwt (!)
werd zo heet dat het ontplofte.
Maar daarin moet alle energie, ruimte, tijd en materie
gezeten hebben. Dit alles evolueerde spontaan - er is
zeker geen plan! - tot tussen de 100 en 500 miljard
melkwegstelsels. Een nogal grove schatting vind ik …
In één ervan ontstond dan per toeval dat ene kleine
bolletje, waarop spontaan alle leven ontstond, ook wij.
Dat wetenschappelijk genesis-verhaal is toch werkelijk
ongelofelijk? Toch wordt ons dit zonder enige twijfel als
het keiharde evangelie voorgehouden.
Ik begon er steeds meer moeite mee te krijgen.
Het blijkt allemaal uiteindelijk in oorsprong ook maar
een ‘filosofische’ veronderstelling te zijn, dikwijls
uit de Kabbala, de mystieke stroming van het jodendom.
Ook de Darwinistische evolutieverklaring van het
ontstaan van ons ras is maar een hypothese. Het is dus
geen conclusie op basis van echte bewijzen.
Deze ontbreken nog altijd en ook de fameuze missing
link is nog steeds niet gevonden. Darwin gaf zijn eigen
twijfel overigens zelf toe. Ook Copernicus, Newton,
Einstein, e.a. bleken niet zo zeker van hun stuk te zijn.
Al die grote geleerden waren meestal in de eerste plaats
vooral esoterici en bekend met de oude wetenschap.
Maar helaas zaten ze ook in het web van club EL …!
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Alle volkeren van alle tijden van alle landen van alle
religies wisten dat onze aarde het stabiele centrum van
onze kosmos is waarboven het hemelgewelf is
uitgespannen.
Onze biotoop is dus een soort schijf met Arctica in het
midden en Antartica als die enorme ijsgordel
rondom de oceanenvijver met daarin de continenten.
We leven dus niet op maar in een bol. Daarachter,
daarboven en daaronder? Wie zal het zeggen?
De zogezegde ‘flat earth’-kaart die dit alles laat zien
wordt door de hoogste instanties zoals het US-leger en de
World Meteorological Organisation wel beschouwd als
de correcte weergave van hoe onze aarde zich vanuit de
lucht aandient. Meest opvallend is echter dat daar geen
spoor meer is van het continent van de zuidpool!
Is het niet verdacht dat dit sinds 1958 een verboden
gebied is? Hoe komt het dat daar geen vliegtuig over
vliegt? Er zijn nog veel meer anomalieën en mysteries …
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Bestudeer het allemaal maar eens als je durft:
de ‘onmogelijke’ vliegroutes op het ‘zuidelijke’ halfrond,
de kaarten van Ferguson en Gleason, het Bedfordkanaalexperiment, de vluchten van admiraal Byrd over beide
polen, de gyroscoop, de exploten van professor Picard en
Felix Baumgartner, de ‘Convex Earth’-docu, …

Zovele feiten en vaststellingen zouden ieder vrij en open
denkend mens toch aan het twijfelen moeten brengen:


Stemt de realiteit van onze woonplaats wel
overeen met hoe men het ons is beginnen
voorstellen vanaf de zestiende eeuw?



Zou het kunnen dat club EL ons doelbewust heeft
opgezadeld met de idee dat wij leven
op een onooglijk bolletje van een klein
zonnestelsel in een modest excentrisch
melkwegstelsel, binnen een immens
uitdijend universum en wij als mens
eigenlijk dus niets voorstellen?
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Club EL speelt dit spel subliem: Enerzijds spelden ze wie
dit nog maar onderzoekt het etiket op van ‘flat earther’
- wat synoniem is voor de meest belachelijke idioot maar anderzijds laten zij in de logo’s van hun instituten
zoals deze van de Verenigde Naties zien dat de
werkelijkheid behoorlijk anders is.
Club EL: Ze zijn zo verdomd sluw!

De ‘ flat earth’-kaart is identiek
aan deze in de UN-emblemen!

Toch nog iets over diezelfde ‘azimuthal equidistant
projection’ kaart hierboven. Deze blijkt gebaseerd op
documenten van Al Biruni, een Arabische geleerde.
Die had als bronnen nog veel oudere kaarten uit de
bibliotheek van Alexandrië, waar Ptolemaeus
hoofdbibliothecaris was en waar zich in totaal naar
schatting minstens 500.000 boekenrollen bevonden.
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Weet je wat daarmee gebeurd is? De meeste gingen
verloren door plunderingen en branden, de laatste
aangestoken op pauselijk bevel in 391 AD. In het
ondergronds archief van het Vaticaan te Rome bevindt
zich evenwel nog een schat aan oude documenten.

Van waar zouden die komen, denk je? Wanneer je al deze
boeken op één lijn zou leggen en de volledige afstand zou
aflopen, dan presteer je een tweevoudige marathon.
Waarom wordt al deze antieke wijsheid ons onthouden?
Omdat het heidense en ketterse literatuur is?

Città del Vaticano
Dit minuscule stadstaatje heeft ingevolge schandalen
allerlei heel wat aanzien verloren, maar is nog altijd een
enorm machtscentrum. Van daaruit vertrekken heel veel
hoofdwegen van club EL en keren ook naar daar terug.
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Wie denkt dat de Heilige Stoel een religieus instituut is,
zit met een enorm ‘mis’-verstand opgezadeld.
Het is een satanisch en luciferisch centrum van macht,
mannen, manipulatie en moorddadige genocides.

Wie schudt nu nog altijd de astronomische kaarten? Wie
heeft de meest geavanceerde sterren-observatoria,
waarvan de grootste als naam ‘LUCIFER’ heeft? Wie
organiseert de meest belangwekkende congressen?
Juist: de Jezuïeten, dé overkoepelende centrale
inlichtingendienst van club EL.
‘Vatis-can’ betekent letterlijk ‘verering van het serpent’.
Het is net als ‘The City’ in Londen en ‘Washington DC’
een zelfstandige staat met in het midden een reusachtige
obelisk, hét uitdagend arrogant symbool van club EL!
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BDE (BIJNA-DOODERVARING)
Dood = dood?

Tientallen miljoenen mensen hebben deze bijzondere
ervaring meegemaakt. Essentie: Ons bewustzijn blijft
verder bestaan ook al ligt ons lichaam tijdelijk stil of is
er geen enkele hersenactiviteit meer.
Ernstige wetenschappers als Pim van Lommel en Eben
Alexander hebben op grond van degelijk onderzoek én
ervaring van velen aangetoond dat dit geen inbeelding is.
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Wat leert ons dit fenomeen? Dat de dood een
overgang/terugkeer is naar het werkelijke leven. Dat we
spirituele wezens zijn en ons brein een soort
zender/ontvanger is. Dood # dood!
Alle spirituele geschriften en leraren bevestigen dat we
naast een grofstoffelijk lichaam ook meer fijnstoffelijke
jasjes hebben: een etherisch, astraal, mentaal en
goddelijk lichaam! De Kirlian-fotografie legt overigens
het bestaan ervan onomstotelijk vast.
Tot kort na WO II werd dit alles nog aan artsen geleerd …

Aan al wie in koor met de H. Wetenschap het
materialistisch wereldbeeld verdedigt leg ik graag
volgende vaststellingen ter kritische overweging voor.
Binnen alles wat bestaat, vertegenwoordigt het stoffelijke
slechts 4%. Dat is niet veel! De rest is duister: zwarte
materie en zwarte energie. Zwart omdat we er
nagenoeg niets van weten.
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Beiden moèten er evenwel zijn om de wetenschappelijke
hypotheses overeind te houden.
Net als de mysterieuze zwaartekracht, die alles op
onze draaiende aardbol gekleefd houdt en alle
bewegingen in het universum coördineert, maar waarvan
geen enkele geleerde kan uitleggen wat het werkelijk is
en hoe we het kunnen meten. Hmmm…
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Wat registreren we met onze ogen en andere zintuigen?
Slechts een minuscuul deel van wat er werkelijk is.
Wat leert ons de kwantumfysica? Op het diepste niveau
is alles voortdurend met alles in verbinding en ieder
atoom is ‘ogen’-schijnlijk voor 99,99% ‘leeg’, maar wel
barstensvol gevuld met energie. E = mc².
Het is met andere woorden louter dankzij de snelheid =
energie waarmee die kleinste deeltjes zich bewegen dat
de illusie gecreëerd wordt van vastheid.
Tesla zei het zo: “Als je het universum wil begrijpen,
denk dan in termen van energie, vibratie, trilling.”

Er blijkt heel veel meer tussen hemel en aarde dan de
dogmatische wetenschap kan bevroeden! Zowel de oude
spirituele geschriften en tradities als ontdekkingen van
de kwantumfysica bevestigen:

het universum = één levend bewustzijn.
Ook jij dus!
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DE GROOTSTE GRUWEL
OP DEES AARDE
Honderdduizenden kinderen worden per jaar (!) over
heel de wereld ontvoerd. Een deel ervan wordt gebruikt
voor de bloeiende organenhandel.
Maar het grootste deel wordt gefolterd, verkracht en
uiteindelijk ritueel geofferd én geconsumeerd binnen de
hoogste kringen van club EL.

Het gebeurt wereldwijd dagelijks in geheime afgelegen
plaatsen als kastelen, eilanden of ondergrondse ruimten,
zelfs van ogenschijnlijk religieuze gebouwen.
Meerdere getuigenissen uit de middens van financiën,
media, film, muziek, leger, geheime diensten, enz.
bevestigen dat je pas tot de absolute top wordt toegelaten
als je jezelf gecompromitteerd hebt door gruweldaden
met kleine kinderen. Niet te geloven, maar het is wel zo!
Het is voor een normaal mens niet te bevatten. Men wil
zoiets niet weten en men keert zich ervan af.
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Wat niet weet, niet deert … Deze op zich begrijpelijke
reactie is een belangrijke verklaring waarom deze
gruwelijke wreedheden kunnen blijven doorgaan.
Ben jij van mening dat de hele Dutroux-affaire tot op het
bot is uitgespit en dat ook diegenen in beeld gebracht
zijn in wiens opdracht die kinderen ontvoerd werden ?
Het hele systeem sluit zich als een oester wanneer leden
van club EL in nauwe schoentjes komen te zitten. Wat ze
zo perfect hermetisch gesloten kunnen houden: hun
stampvolle doofpot.

Chateau des Amérois in Muno tegen Bouillon
waar het onvoorstelbare dagelijkse kost is!

83

Dit structureel massaal misbruiken van onschuldige
kinderen vind ik van alle misdaden van club EL het
meest schrijnende en walgelijke!
Beste lezer,

Op dit gruwelijk dieptepunt wil ik stoppen.
Ik zou nog vele bladzijden kunnen doorgaan.
Wellicht is het nu even genoeg geweest.
Zeker als dit boekje voor jou een eerste
kennismaking is met die kerels van club EL, hun
plannen en hun strategie.

Tijd voor conclusies!
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HET COMPLOT
Wie zit hier achter?
Hoe meer dossiers je onderzoekt, hoe meer deze
conclusie bevestigd wordt: Achter dit web van leugens,
bedrog, manipulatie en wreedheden allerlei zit een elite.
Ze schuwen de openbaarheid maar beheersen het
poppenspel op het podium van achter de gordijnen.
We kunnen twee dingen met zekerheid zeggen: Ten
eerste zijn ze met heel weinig (enkele duizenden) en
ten tweede zien ze er wel uit als wij, maar ze zijn
behoorlijk anders ‘geprogrammeerd’.
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Ze hebben de brandende ambitie om heel de
aarde in hun bezit te krijgen en iedereen in
hun dienst en onder hun controle. Ze
beschouwen dit als hun ‘goddelijk’ recht.



Ze hebben geen last van gevoelens of
geweten. Het doel wettigt de middelen!



Ze zijn als wolven in een schapenvacht
meesters in misleiding & leugen én bijzonder
onderlegd om onze geest - die ze heel goed
kennen - te beïnvloeden én te controleren,
meer en meer middels door artificiële
intelligentie aangestuurde technologie.



Ze zijn geobsedeerd door geweld,
massamanifestaties, bloed en seksuele
perversies (vooral met kinderen!), waaruit ze
kennelijk hun energie putten.



Ze planten zich enkel binnen hun kringen
voort om zodoende niet alleen de macht voor
zich te reserveren, maar vooral hun bloed &
DNA ‘zuiver’ te houden.



Ze doen alles in het geheim en hechten heel
veel waarde aan symbolen, tekens, riten,
getallen, data, mythologie, astrologie, …
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Ze hebben een ziekelijke blinde haat
tegenover God, de natuur, de schepping,
de mens en vooral alles wat met Christus
en iedere zuivere vorm van spiritualiteit
te maken heeft. Dit alles moet kapot!



Ze controleren alle maatschappelijke
geledingen via een piramidaal systeem
en een ingewikkeld netwerk van occulte
genootschappen, waarbinnen absolute
geheimhouding heerst. Regeren vanuit het
duister is de terechte titel van een bijzonder
onthullend boek.
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 Ze hebben het ‘schap van het echte weten’
grotendeels van ons afgenomen en laten
verdwijnen door brand of overheveling naar
vooral supergeheime archieven.
 Ze zijn op het diepste niveau uitgesproken zwartmagisch, satanisch-luciferisch. Ter illustratie
hieronder de audiëntieruimte van de H. Vader.

Dat ‘duivelse’ aspect is voor de meeste mensen
een hele moeilijke! Ook ik worstelde er lang mee.
Maar ieder die zijn onderzoek grondig doet komt
tot deze conclusie: Hun god is Lucifer.
Hoe ik mij hem voorstel? Uit alles blijkt dat hij
een super-intelligent wezen is van hogere orde.
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In de bijbel heet hij Satan en daar wordt verhaald
dat hij samen met zijn trawanten ‘uit de hemel op
aarde is gevallen’. Hij is dus geen einzelgänger!
Met deze entiteiten deed het kwade zijn intrede in
de wereld en werd de paradijselijke mens een
blozende appel voorgehouden. Mmm…
Bijna onweerstaanbaar aanlokkelijk is wat hij de
mens belooft als wederdienst voor dienstbaarheid
aan hem: kennis & macht, faam & fortuin,
god(en)gelijk en onsterfelijk zijn.
Je zou voor minder je ziel verkopen!
Op allerlei manieren laat club EL ons in de waan
dat Lucifer een fictie is, maar uit hun geschriften,
uitspraken, symbolen, riten en vooral daden blijkt
overduidelijk: Hij bestaat helaas ‘levensecht’, hij
wordt door club EL vereerd als hun oppergod en
hij is momenteel baas van deze wereld.
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Voor wie er zich nog helemaal niet in verdiept heeft,
klinkt het allemaal ongelofelijk dat er dat soort wezens
zouden bestaan. We zijn overigens zo geprogrammeerd
dat wij dit heel moeilijk kunnen geloven.
Open echter je ogen en hersenen en je ziet dat de
werkelijkheid dit bewijst.
Ook ‘gewone’ mensen spelen dit duivelse spel mee omdat
ze door trauma’s, ambitie of zwakheden in hun val en
web gelokt zijn. Het is naderhand bijzonder moeilijk én
gevaarlijk om je los te maken van wat je gezworen hebt.
Iedereen die uit deze duivelse dienst wil stappen of voor
hen niet meer van nut is laten ze inderdaad zonder
pardon verdwijnen. Ze gaan letterlijk over lijken en dat
zonder verpinken.

Madonna tijdens het Eurovisie Song Festival 2019
in een op en top satanisch spektakel:

Je kan er niet meer naast kijken !
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What’s in a name?
Er bestaan vele namen voor deze groep: de elite, de
cabal, de illuminati, de 0,01%, de satanische bloedlijnen,
de zwarte adel, …
Ik heb zelf - met een knipoog naar dat bekende
reisagentschap - een naam bedacht:

‘club EL’


Het is inderdaad een zeer exclusieve club,
een kleine groep van mensen
die zich wel de EL-ite wanen.



L is de beginletter van Lucifer, hun oppergod.



EL is de Hebreeuwse naam voor deze god en de
ELOHIM zijn diens trawanten.

Op het diepste niveau zijn de machthebbers van deze
wereld dus ‘luciferianen/satanisten’.
Ik besef dat het voor jou, beste lezer, wellicht onmogelijk
is om dit te begrijpen en dus te aanvaarden. Het duurt
een hele tijd vooraleer je doorstoot tot dit niveau. Ik
spreek uit ervaring!
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Hun plan
De leden van club EL willen in opdracht en ten bate van
hun ‘hogerhand’ alles in hun bezit en iedereen onder
hun controle krijgen en in hun slavernij.
Alles op deze aarde moet dan ook één worden: regering,
religie,
leger,
politie,
geldsysteem,
economie,
rechtspraak, geheime diensten, media, ...
De Grieken hebben hier een woord voor: monopolie. Is
het toeval dat dit ook de naam is van een spel waarvoor
ze ons van kindsbeen af hebben gefascineerd?
Hun plan heeft ook een naam, die zij openlijk bekend
maken. Zij noemen het - straight in our face! - NWO:
New World Order of ‘Novus Ordo Seclorum’ zoals op
dat fameuze one dollar biljet te zien is met de piramide
als sterk symbool en als datum eronder: 1776. Het jaar
van de stichting in Beieren van de Illuminati.
De dag was overigens 1 mei. Niets is toeval en ook deze
datum niet. De nacht van 30 april op 1 mei is
Walpurgisnacht en dat is een heel belangrijk hoogtepunt
in de Satanische feestkalender! Net als Halloween!
Dit plan is sinds 9/11 in de finale fase van uitvoering
gekomen. Het heeft helaas niet het beste met de
mensheid voor. Het zal ons niet leiden naar een
utopiaanse ‘brave new world’, maar naar totalitair en
wreed regime, dat in wezen even erg is als in een echt
concentratiekamp, nog zo’n uitvinding van club EL!
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We zijn overigens nu al veel dieper afgegleden in de
gruwel van ‘1984’ dan de meeste mensen beseffen.

We aanvaarden nu al als normaal wat pakweg dertig jaar
ondenkbaar zou geweest zijn. Wie had er toen mee
ingestemd dat de overheid quasi onbeperkt inzage zou
krijgen van zijn correspondentie, zijn telefoonverkeer,
zijn bancaire gegevens, zijn gezondheidstoestand, …?
Maar we hebben met z’n allen stap na stap onze vrijheid
en onze privacy opgegeven omwille van de illusie van
veiligheid en zekerheid.

“Niemand is meer slaaf dan hij die ten
onrechte denkt vrij te zijn.”
Wolfgang Goethe
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Dit NWO-plan is zo sluw, zo complex, zo doeltreffend, zo
op lange termijn gepland en zo door en door onmenselijk
dat je niet anders kunt dan concluderen dat het in
essentie en origine van een ‘hoger’ niveau is.
Het is ook voor mij slechts heel geleidelijk en pas op het
laatst duidelijk geworden dat het drama dat zich hier en
nu op dit aardse toneel afspeelt zijn oorsprong en
aansturing vindt in hogere dimensies.
As above, so below!
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Bewijzen

Hoe weet ik dit nu zeker?

1

Hun eigen geschriften

De ‘Protocollen van de wijzen van Sion’ is zo’n
belangrijk document, dat info bevat over de plannen en
de strategie van club EL.
Er wordt opzettelijk veel mist rond gespuid. Het zou
slechts een vervalsing zijn of een satire. Typische tactiek:
De werkelijkheid tonen
en tegelijkertijd ontkennen!
Maar wie zich de moeite getroost om dit document van
ruim honderd jaar oud te doorworstelen ziet daar in 24
paragrafen hun masterplan uitgeschreven, hun
blauwdruk van ons verleden, heden en toekomst.
Tot op dit niveau willen ze heel de mensheid (= voor hen
zijn wij het vee) verlagen:
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Onmondig via al die supranationale
constructies als VN, EU, WHO, NATO, …



Dom en onwetend door onderwijs, media,
overheidsinformatie en religies.



Gedwee door hun juridisch systeem dat wat
duidelijk krom is toch recht praat.



Ziek door pillen, prikken en kunstmatig
gekweekte en verspreide virussen.



Zwak door Frankenstein-voeding, dat arm is
aan mineralen en vitaminen, rijk aan
chemicaliën en door straling en genetische
modificatie herleid is tot schadelijke ‘vulling’.
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Geïsoleerd door de banden van familie, gezin
en huwelijk los te maken. Je staat er alleen voor!



Verward door onze identiteit te ondermijnen:
Het behoren tot een land of ras is ‘not done’
geworden en ingevolge de ‘genderdysforie’ moet
op seksueel vlak nu alles kunnen tot en met jezelf
‘à la carte’ ombouwen. Jochei!



Angstig door alle chaos en dreigingen die ze zelf
creëren: koude oorlog, terrorisme,
klimaathysterie en straks de buitenaardsen.



Arm door hun crimineel geldsysteem en door
hun meedogenloze economische logica.



Dood en uitgeroeid door hun oorlogen, ziektes,
epidemieën, hongersnoden.

En er zijn zoveel andere documenten: Rothschild
Manifesto, Report from Iron Mountain, Club van Romerapport en zovele documenten van de UN en de vele
filialen zoals ‘2030 Agenda for Sustainable Development’
en ‘Immunization Agenda 2030’.
De hele social engineering wordt aangestuurd door
mind control-instituten als Tavistock, Frankfurt Schule,
Stanford Research Institute. Daar wordt bepaald hoe jij
en ik volgens hen moeten denken en handelen.
Via media, reclame, de hele muziek- en filmmachinerie
én via het onderwijs duwen ze hun ideeën door onze
strot. Dag in dag uit.
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Hun eigen uitspraken

“Listen, let me tell you a secret …”
Ze formuleren het bruutweg in ons gezicht.
Enkele voorbeelden? Er zijn er tientallen, maar hier
enkele publieke uitspraken van deze David
Rockefeller jr., een heel prominent lid van club EL:


“We staan op de drempel van een wereldwijde
transformatie. Het enige wat wij nog nodig
hebben is de passende grote crisis en de landen
zullen de New World Order aanvaarden.”



“Het unieke experiment in China onder leiding
van roerganger Mao is één van de meest
belangrijke en succesvolle in de menselijke
geschiedenis.”
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“We danken de Washington Post, de New York
Times, Time Magazine en al die andere
fantastische persorganen.
Hun directeuren woonden onze vergaderingen
bij en respecteerden hun belofte van discretie
gedurende bijna 40 jaar.
Zonder dit hadden we ons plan voor de wereld
niet kunnen ontwikkelen.”



“De wereld staat nu klaar voor
één wereldregering.
De supranationale soevereiniteit van een
intellectuele elite en van de wereldbankiers is
ongetwijfeld te verkiezen boven het nationale
zelfbeschikkingsrecht van de afgelopen eeuwen.”



“Sommigen geloven zelfs dat we lid zijn van een
geheime club, die werkt tegen de belangen van
de USA.
Ze noemen mijn familie en mezelf
‘internationalisten’, die samenzweren met
anderen van over heel de wereld om over heel de
aarde een meer geïntegreerde politieke en
economische structuur te ontwikkelen,
een één-gemaakte wereld.
Als dat de aanklacht is dan pleit ik schuldig.
En ik ben er trots op.”

Kan het duidelijker?
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Voel je ook de blinde haat en brandende minachting van
‘wij, leden van club EL’ tegenover ‘ons de mensen’,
in hun ogen ‘useless eaters and expendable containers’!
Ze hebben hun tien geboden van de toekomst zelfs in
steen gebeiteld in acht verschillende talen.

Georgia Guidestones
de bevolking uitdunnen tot 500 miljoen!
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Getuigenissen van wie in de hoogste
kringen heeft vertoefd

Zovelen bevestigen wat ook onderzoek telkens weer
blootlegt. Er is een ‘secret government’ en deze
opereert via een ‘deep state’. Klaar en duidelijk:


De beslissingen worden niet genomen in publieke
bijeenkomsten van wereldleiders. Dat is louter
show en facade. De echte besluitvorming gebeurt
door de geheime regering in de geheime
cenakels van club EL als Bilderberg, Trilaterale
Commissie, Council on Foreign Relations, Round
Table. De allerhoogste zijn wellicht niet gekend!



De acties worden uitgevoerd door top-lakeien op
verantwoordelijke functies, die via geheime
gezelschappen een loyaal network vormen:
de staat binnen iedere staat!
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Doorschouw wat op het menselijk
toneel gebeurt

Dat is misschien nog het voornaamste. Doe je ogen open,
bestudeer met kritische afstand wat er gebeurt en stel je
dé cruciale vraag bij ieder crimineel onderzoek: Wie
wordt hiervan beter?

Cui bono:
club EL of wij, mensen?
Ik zoek tot op vandaag vergeefs één domein waarop het
voor ons mensen nu ‘echt’ beter is dan vroeger.
Als je goed, kijkt zie je zelfs overduidelijk dat ze ons
tonen wat ze doen en hoe ze het doen. Ze zijn hiertoe
kennelijk verplicht als een soort erecode, een ‘fair play’.
Dat signaleren ze via vooral hun entertainmentindustrie. Muziek, tv, reclame en natuurlijk Hollywood.
Dat is hun etalage. Wil je weten in welke richting ze ons
willen sturen, dan moet je naar films gaan kijken die ze
hun regisseurs en acteurs de opdracht geven te maken.
Ze vinden er een soort sadistisch arrogant genoegen in
om ons op allerlei subtiele manieren te laten weten dàt
zij achter iets zitten.
Ze bereiden ons zelfs op voorhand voor op wàt er te
gebeuren staat. ‘Predictive programming’ heet deze
vorm van onderbewuste indoctrinatie.
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Zo lieten ze op het grote en kleine scherm regelmatig
beelden zien van torens - vliegtuigen - instorten - de
combinatie 9/11, en dat zelfs nog voor de Twin Towers
gebouwd waren! Zoek en je zal de bewijzen vinden.
Als je oog krijgt voor data, getallen, symbolen, tekens,
astrologie, mythologie, ... dan zie je overal hun ‘graffiti’
en wordt het je o zo duidelijk:

Op het diepste niveau is 9/11
een satanisch offerritueel.
Ik zou hier nog wel even kunnen doorgaan, maar ik wil
deze initiatie in het complot-denken hier afronden.
Ik hoop dat je gaandeweg net als ik al een beetje dit
gevoel en dit inzicht gekregen hebt:
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CONCLUSIES
In een notendop
Wie zijn onderzoek doet, ontdekt dat niets is wat het lijkt
en zomaar gebeurt. Achter alles zit uiteindelijk op het
hoogste niveau een kleine groep: club EL. Zij werken hun
NWO-project uit, sinds 9/11 in versneld tempo!
Geleidelijk - je ziet het licht niet met een vingerknip! wordt alles zo verpletterend duidelijk dat je vloekt
waarom je het niet eerder zag.
Maar de verklaring is heel simpel:
Je kunt alleen datgene zien
waar je het bestaan van weet!
Dit inzicht krijg je op basis van kennis, die je vooral
verwerft door je eigen onderzoek.
Daaraan begin je pas als een innerlijke stem je hiertoe
uitnodigt. Nu zijn we er: als je wakker wordt!
Dat proces is ook mij overkomen. Wanneer precies ik
werd gebeten door het virus van de waarheidsvinding
weet ik niet meer. Ik heb dat noch gewild noch beslist.
Maar het heeft zich in mijn leven aangediend als een
uitdaging, waaraan ik niet kon weerstaan.
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Op een bepaald moment heb ik wel een keuze moeten
maken zoals deze tussen de twee soorten pillen in de film
‘ The Matrix’:


Ofwel neem je de blauwe pil.
Dan stop je met dit soort onderzoek, je keert
terug naar de orde van de dag en de
comfortabele veiligheid van je vorig leventje.



Ofwel neem je de rode pil.
Dan ga je nog verder en dieper in die
konijnenpijp. Nog dichter bij de ware toedracht.
Maar je kan ook nooit meer terug naar je
gezellig, knus, vorig bestaan.
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Ik heb de laatste optie genomen. Waarom?
Ik moet bekennen dat ik eigenlijk niet anders kon. Mijn
nieuwsgierig gemaakte geest, mijn ingebakken
verantwoordelijkheidsgevoel, mijn ontwakende intuïtie
dat dit mijn levensuitdaging was … Het dwong mij
allemaal om die queeste te ondernemen naar uiteindelijk
de ‘essentie en doel’ van ons aardse leven.
Gaande die moeilijke lange weg ben ik een heel ander
soort mens geworden. Bewuster, kritischer, vrijer,
spiritueler, en ja: ook gelukkiger!
Dàt is ook de diepere kern van wat we meemaken. Het is
een spel van bewustzijnsontwikkeling. Vooral onze!
Evolutie en groei zijn pas mogelijk als er strijd is. Daar
zorgt club EL op verbeten wijze voor. Zij dagen ons uit,
zij stellen ons voor keuzes, zij maken het ons moeilijk.
Die strijd én weg verloopt in fases. Zoals de ronde van
Frankrijk. De etappes zelf zijn op voorhand vastgelegd.
Hoe je als mens doorheen deze ervaringen en
beproevingen groeit, dàt is de evolutie die wij elk op onze
manier en tempo mogen doormaken. Dag in dag uit.
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We beleven nu met zijn allen een episode, die beschreven
is in vele geschriften van de oude wijsheidstraditie als
een heel bijzonder en ‘cruciaal’ keerpunt.
Gedurende vele eeuwen zaten we in een neerwaartse
spiraal, waarbij we uiteindelijk vast kwamen te zitten als
een rups in een donkere cocon van materialisme,
egoïsme, nihilisme, atheïsme, …

Sinds 2012 - een soort symbolische spirituele wake upmagneet - zijn we ons hieruit aan het los maken. Dit is
de ware apocalyps: Het ont-dekken van de waarheid van
deze wereld en ons zelf & het ont-waren van
perspectieven om opnieuw te worden wat we altijd
geweest zijn: vlinders, prachtige wezens, voorbestemd
voor een leven in waarheid, vrijheid, licht en liefde.
Ik ben dus optimist. Ik heb alle redenen om zo de
toekomst tegemoet te zien:


Zij zijn met weinigen, wij met velen.



Niet zij zijn de elite, maar wij.
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Zij zijn kinderen van duisternis en haat, wij zijn
wezens van licht en liefde.



Voor alle problemen zijn er oplossingen. Meestal
zelfs nu al. Maar ze worden nog tegengehouden.



We kunnen te allen tijde in alles zelf de keuze
maken. Nu al. Dag in dag uit.

 Het enige wat moet gebeuren is een shift
in bewustzijn. Die is volop bezig.

 Daar zijn we allemaal nu mee bezig, elk op
zijn

manier

en

elk

op

zijn

tempo.

 Daarom kwam dit boekje tot stand.
 Verpakt in een ‘beestige’ symboliek is
dit de essentie van mijn probeersel:
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Onze olifant
Zo is het met de mensheid gesteld.

We zijn moe, ziek en leiden niet het leven
dat we zelf zouden willen.

Om de oorzaak van dit probleem te vinden moeten we
allerlei domeinen van onze samenleving onder de
kritische loep leggen: Waarom gaat het fout en wie heeft
daar voordeel bij?
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Telkens komen we bij dezelfde groepen verdachten, die
blijken samen te werken: de maffia-bendes van club EL!

Connect the dots!

Daarna proberen we al die puzzelstukjes samen te
leggen. Zo komen we tot het verbijsterend maar
verhelderend inzicht dat we met een enorme olifant in
onze living zitten. Die mastodont was er al een hele tijd,
maar nu kunnen we er echt niet meer naast kijken!
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Dit monster is een bijzonder complex gedrocht. Het hele
organigram van club EL ontleden overstijgt de ambitie
van dit boekje en is eigenlijk ook niet zo belangrijk.
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Stilaan wordt duidelijk wat ons drama is: Vanuit onze
onwetendheid en gehoorzaamheid aan deze draak
hebben we ons zelf laten degraderen en ons eigen nest
zelf danig vervuild.
We dromen wel van een andere wereld, maar we hebben
het verlammend gevoel dat we vast zitten en het niet
kunnen veranderen. Wat kan ik arme eenling doen?
Met dit soort fatalisme hebben ze ons van jongs af aan
geïndoctrineerd en geprogrammeerd: Het is nu eenmaal
zoals het is - je kan er toch niets aan veranderen - maak
je niet druk en profiteer - je leeft maar éénmaal!

Blijven we er ons bij neerleggen?
Die slaven-ketting lijkt massief zwaar als je ze blijft
bekijken met de ogen van toen je nog klein was, maar nu
zijn we groot en sterk aan het worden. Het enige wat we
moeten doen, is geloven in onze eigen kracht, weigeren
hun spel nog mee te spelen en ons los en vrij rukken.
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Alleen zo kunnen we elk apart
en allemaal samen
worden wat al die tijd
de bedoeling geweest is:

GELUKKIG!
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Mijn ei

Voilà: ik heb mijn ei gelegd.
Dank voor jouw aandacht.
Dank voor het verder verspreiden.
Denk er vrijelijk het jouwe van.
Doe je eigen onderzoek.

peter_vereecke@hotmail.com
055 31 20 75
Noenendal 2 9700 Mater

Durf ZELF denken!
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