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WERELDFEDERALISME : EEN VERGETEN WEG NAAR VREDE?
.
In zijn boek “Between Two Ages”, uitgeven in 1970, schrijft de toenmalige Amerikaanse minister van
buitenlandse zaken Zbigniew Brzinski het volgende (door ons uit het Engels vertaald) :
Het tectonische (sic tectonical) tijdperk houdt in dat allengs een meer en meer gecontroleerde
samenleving zal tot stand komen In zo’n samenleving zou
een elite heersen, ongeremd door traditionele waarden.
INHOUD
Eerlang zal het tot de mogelijkheden behoren vrijwel
bestendig iedere burger te bewaken en alle gegevens over
Pag. 1 : Wereldfederalisme, een verge- hem, ook de meest persoonlijke, op elk,ogenblik te registen weg naar vrede?
treren. Die gegevens zal de overheid steeds kunnen
Pag. 2 : 1968- Enkele mijmeringen
opvragen.
Pag. 3 : Enig nieuws van het wereldburgerfront
Anno 2018 doet dit vooruitzicht benauwend actueel aan.
Pag. 4 : Enkele flitsen
We voegen eraan toe dat gewetenloze cryptocratische
Pag. 4 : Gewetensbezwaarden in Duits- “elites” in die zin mondiaal gericht te noemen vallen, dat ze,
land + Vóór en na Mengele + Nog over naar geloofwaardige bronnen overal melden, de hele wereld
Mengele
in hun macht willen krijgen. Ze zouden tevens het plan
Pag. 5 : Op criminele wijze ingebrachte koesteren, zo waarschuwen ons veel bronnen, om in het
implantaten
organisme van elk menselijk wezen een chip taan te
Pag. 6 : Afbouw vrijheden + Grondwet- brengen. Op die wijze zouden ze de bevolking van de
ten = waardeloze vodjes + Nog van Ke- planeet in slavernij houden.
vin Shipp + De realiteit van psychotronische wapens
We zwijgen er dan even over dat machtige, geheime en
Pag. 7 : Video over The Human Brain
steenrijke bendes -die officieel vaak in dienst van een staat
Project + Moordende schietpartijen
werken- beschikken over stralingswapens en over belaPag. 8 : “Atomic Soldiers” + FEMA +
gingstechnieken zoals die van “Cointelpro” of “Operation
Weinig nieuwe registraties + Financies Zersetzung”, waarmee ze elkeen aan onnoemelijke misdaden tegen de menselijkheid vermogen te onderwerpen. Het
Short Contents are available in English. ligt voor de hand dat wij zulke pogingen om tot wereldwijde heerschappij te komen uit alle macht van de hand
wijzen. De democratische mondiale unie die we voorstaan behoort tot een heel andere orde dan wat
dominantiezuchtige en amorele klieken in het schild voeren. Niet weinig internationaal befaamde
personen delen ons wereldfederalistisch standpunt. Tot hen behoorde tevens mahatma Gandhi. In een
toespraak gehouden ter gelegenheid van de oprichting van de Organisatie van de Verenigde Naties in
1945 verklaarde hij toch : India (…) verlangt een wereldfederatie van vrije naties… En op een
bijeenkomst van het Pan-Indiase Congres, volgens Klaus Schlichtmann, verklaarde hij in 1942,
eveneens (door ons uit het Engels vertaald) : Door de verwezenlijking van zo’n wereldfederatie (…)
zouden nationale legers, zee- en luchtmachten niet langer nodig blijven. Een federale mondiale
defensiemacht ( = defence force) zou de wereldvrede in stand houden… Een onafhankelijk India zou
zich verheugen tot zo’n federatie te behoren. (JV)
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1968 : ENKELE MIJMERINGEN
Vijftig jaren vlogen voorbij sedert “achtenzestig”. Welke roerselen traden destijds aan de
oppervlakte? Men hoort ze zeker heel heterogeen en ingewikkeld te noemen. Men dient tevens
toe te geven dat men zeer veel niet weet over zulke evenementen.
“Contestatie”
Een sleutelwoord van het gebeuren vinden we terug in het woord “contestatie”. Contestatie van wie
of wat? Overwegend ging het om protesten van jongeren. Zij wilden zich niet langer als onpersonen
laten bejegenen door “gearriveerde” ouderen, vertegenwoordigers van de gevestigde (wan)orde.
Vooral universiteitsstudenten kwamen in beroering. Zij toch, anders dan scholieren, bereikten reeds
de leeftijd om van zich te laten horen. Ook hun relatieve onafhankelijkheid in vergelijking met
werknemers en ambtenaren stelde hen in staat het voortouw te nemen. Immers, wie zijn eigen kost
moet verdienen, vreest zijn baan en inkomen te verliezen indien hij of zij “herrie gaat schoppen”.
De studenten, veelal menswetenschappers, verklaarden zich tevens solidair met anderen die zich
onderdrukt voelden. De leus luidde : “Arbeiders en studenten één front”. Zoals bekend, groeide de
protesterende sfeer werkelijk uit tot massaal arbeidersprotest : in Frankrijk kwam het tot zowat de
grootste algemene staking van de eeuw.
Praagse lente
Grote nostalgie naar menselijkheid, gerechtigheid en vrijheid stroomde over landsgrenzen en zelfs
over blokgrenzen heen. In het toenmalige Tsjecho-Slowakije kwam het tot een algemeen geweldloos
verzet tegen het dictatoriale regime. “Socialisme met een menselijk gelaat,” luidde het. Men herinnert
zich de zachtzinnige verschijning van Dubcek, en hoe Moskou wat in het satellietland geschiedde
opvatte als een halszaak. Krijgsbendes uit landen van het Warschaupact kwamen de Praagse lente in
de kiem smoren. Behalve in de staten behorend tot het Sovjetblok riep die zieldoorborende gebeurtenis
openlijk algemene verontwaardiging op. Zelfs de Westerse communistische partijen deelden daarin.
Dit laatste mag men evenzo beshouwen als kaderend in de sfeer vooral ontstaan sedert “achtenzestig”:
men kroop uit loopgraven waarin men sinds lang vastzat.
“Make love, not war” + gewelddadige revolutie
Zachtmoedigheid en drang naar levensvreugde, naar gemeenschap (“communes”), ook naar vormen
van spiritualiteit en mystiek, gaven de toon aan. Maar de sfeer was niet alleen geweldloos. Men
predikte evenzo de gewelddadige revolutie. Dr. Errnesto Guevara (“Che”), die vrij hoog in ’t vaandel
geschreven stond, verkondigde de onvermijdelijkheid van gewapende strijd op leven en dood.
Desondanks vierde men hem in bredere kringen, ook in die welke objectief of qua mentaliteit tot de
“bourgeoisie” behoorden.
Voorts spoelde een golf van seksuele permissiviteit over de hele samenleving. Ondanks het
verschijnen van de encycliek Humanae Vitae, door sommigen tot Inhumanae Vitae omgedoopt, kwam
het tot een vrij algemene doorbraak van de contraceptieve pil. Aan de mogelijk heel nefaste gevolgen
op lange termijn van dat product tilde men in de regel niet zwaar. Vaak oordeelde men tevens te licht
over de schadelijkheid van roesmiddelen.
Vredesbewegingen kregen nieuwe wind in de zeilen. Er kwamen ook meer en meer jongeren die op
(van toen af niet zelden politiek getinte) gewetensgronden verplichte krijgsdienst van de hand wezen.
In maart 1965, op de eerste zitting van de (Nederlandse Kamer) van de Belgische Raad voor
Gewetensbezwaren, verschenen we met minder dan een dozijn dienstplichtigen. In de jaren nadien,
alleen reeds in ons gewest, verklaarden allengs duizenden zich gewetensbezwaard. Tot onze spijt
stonden zij echter veelal onverschillig tegenover wereldfederalisme als weg naar vrede.
Wat bleef er van “68”?
Er kwamen dingen los die tot vandaag nawerken, maar het valt moeilijk een en ander precies te
evalueren. Zeker blijft dat de bezorgdheid om de teloorgang van de leefwereld sedert achtenzestig
zich spoedig verspreidde. De toen opnieuw sterk opkomende beweging voor emancipatie van de
vrouwen liet ook sporen na. Zo vielen in ’t Belgische parlement toentertijd vrijwel geen dames te
bespeuren. Thans behoren zesenveertig procent van de leden van de Vlaamse hoge vergadering tot de
vrouwelijke helft van de mensheid. (JV)

2

ENIG NIEUWS VAN HET WERLDBURGERFRONT
Gebeurt er nog wat?
Gebeurt er nog wat? Jawel, op het internationale vlak. Vooral in Frankrijk? Dat komt doordat het
internationaal register en aanverwante bewegingen in dat land zetelen. Er geschiedt evenwel ook
elders heel wat, bijvoorbeeld in Afrikaanse landen. Hetzelfde geldt voor onder andere Brazilië,
Canada of Nederland. In de Verenigde Staten bestaat een ander systeem van registratie.
Moet men spreken van een zekere achteruitgang? We vrezen van wel. Echter mogen we eraan
toevoegen dat in meer dan honderd landen -vaak lang geleden, dat is waar- personen zich als
wereldburger lieten registreren vanuit het besef dat, in de samenleving, de mondiale dimensie de
belangrijkste te noemen valt in het licht van de overlevingproblemen waarmee de mensheid kampt.
Adressen
Wat voorts te melden? We menen dat belangstellenden het best zelf informeren door een van de
volgende webstekken te openen :
www.recim.org/cdm/registry.htm
www.recim.org/cdm/registre.htm
Men kan ook schrijven aan :
Registre des Citoyens du Monde = Registry of World Citizens
66, boulevard Vincent Auriol
F-75013 PARIS
Registre.cdm@gmail.com
Verdere adressen
We vermelden nog de elektronische gegevens van :
- Congres der Volkeren en Raadgevende Vergadering bij het Congres :
http://www.recim.org/kdp/cont-fr.htm
kdp@recim.org
- Mondialistisch Persagentschap (AMIP)
http://www.recim.org/amip/amip-fr.htm
amip@recim.org
Wie een brief schrijft, kan zich richten tot het vermelde adres of tot :
Daniel Durand,
o.a. voorzitter van het Registry
« Les Nids »
F-49190 SAINT-AUBIN-DE-LUIGNE
daniel@recim.org
- Mondiale Solidariteit tegen de Honger (MSH)
http://www.globidar.org
of c/o Daniel Durand : zie hoger.
MSH, opgericht op initiatief van het Congres der Volkeren, verricht onverminderd veel zinvol werk in
vooral landen van Afrika en zgn. Latijns-Amerika. Wereldfederalisme behoort tot wat nodig is ter
overleving van de mensheid, maar blijft een utopie alsnog : al onze woorden leidden nog niet tot
verwezenlijkingen. MSH staat eveneens voor doeltreffende mondiale instellingen, maar brengt
ondertussen reeds concrete, zij het bescheiden hulp waar mensen met voedseltekorten kampen.
Zeventigste verjaardag
Zeventig jaar reeds vlogen voorbij sedert het tot de oprichting van het internationaal register kwam.
Om dit te herdenken, vinden op 12, 18 en 19 november verscheidene herdenkingen en studiedagen
plaats te Parijs (o.a. in een zaal van de UNESCO en mogelijk in het Senaatsgebouw). Waarom in
Parijs? Aldaar immers, waar in 1948 de UNO zetelde, vond de oprichting van het International
Registry plaats.
Zoek nadere inlichtingen op de vermelde webstekken of schrijf een van de adressen aan.
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ENKELE FLITSEN (door JV)
Gewetensbezwaarden in Duitsland
Wat bleek uit een uitzending de dato 12 maart
2018 van de ARD? We beschouwden WestDuitsland bij uitstek als het land van de
legerdienstweigeraars uit gewetensbezwaren.
We meenden ook dat de erkenning van de
gewetensbezwaarden er zeer vlot verliep.
Inderdaad kwamen nergens ter wereld zoveel
gewetensbezwaarden voor als in het genoemde
land. Toch zagen veel aanvragers van het
wettelijke statuut zich afgewezen. Er heerste
een ware willekeur. De een raakte erkend, de
ander niet, zonder dat men het waarom ervan
begreep. Op te marken valt daarbij dat de
oordelen werden uitgesproken door een tot de
krijgsmacht behorende raad. En hoe geschikt
mag men het leger beschouwen om te oordelen
over de motieven van wie niet onder dwang bij
‘t leger wil?
Hoe dit zij, in de jaren tachtig schafte men, het
“gewetensonderzoek” af. Zo kregen dienstplichtigen in de praktijk de keus tussen
legerdienst of burgerdienst. Tot veertig procent
van de jongemannen opteerden toen voor de
laatstgenoemde. Indien dit wereldwijd tot de
mogelijkheden kon behoren, zou krijgsdienstweigering uit de marge van de geschiedenis
kunnen raken, een reële factor gaan betekenen
in de huiveringwekkende kwestie van oorlog
en vrede…
Tegenover de veertig procent in WestDuitsland staat slechts een klein aantal in de
Duitse Democratische Republiek. In 1965
kwam er wel een soort statuut voor gewetensbezwaarden, i.e. een decreet van Walter
Ulbricht, maar de burgerdienst nam ergens de
afmetingen aan van hechtenis met dwangarbeid : personen met geweren hielden de
werkplaats in de gaten, beweerde men in de
genoemde uitzending.
Vóór en na Mengele
Op de onderstaande weblog treffen we -met
commentaar in het Duits- een video aan van
Dirk Pohlmann over niet alleen de duivelse
praktijken van “dr.”Jozef Mengele maar tevens
over gelijkaardige misdaden zowel vóór als na
diens Nazitijd gepleegd. Het gaat om feiten zo
gruwelijk dat ze iemand met neerslachtige
verstomming slaan en het hem onmogelijk
maken nog te twijfelen aan het bestaan van
hellen…

We vernemen hoe men in Oost en West niet
alleen dieren maar ook mensen onderwierp aan
de meest ontzettend criminele proefnemingen.
Een merkwaardig en gruwelijk feit vond ook
plaats tijdens de oorlogsjaren in Vietnam. Het
kwam toen tot een soort akkoord tussen een
adventistenkerk en Amerikaanse geheime
diensten. Dit hield in dat gewetensbezwaarden
behorend tot die geloofsgemeenschap de
wapens niet hoefden op te nemen indien ze
zich als “vrijwilliger” voor allerlei proefnemeingen ter beschikking stelden. Vraag :
hoeveel levens raakten zo mogelijk verwoest
en hoeveel “vrijwilligers” stierven als gevolg
van de wandaden waaraan ze blootstonden?
https://www.youtuube.com/watch?v=3o4dN
Qh62KY
Nog over Mengele c.s.
Wat valt nog te melden omtrent de bovengenoemde video/film van Dirk Pohlmann? We
raken hieronder enkele feiten aan die erin ter
sprake komen.
***
Hoe gingen de Japanse krijgbendes begin jaren
dertig in Mantsjoerije te werk? Vooraleer ze
aanvielen, besmetten ze de bevolking met
fatale ziektes, om haar weerstandsvermogen te
breken. Dan kwamen ze dood en verderf
zaaien. De bewoners van het bezette land
zagen zich uitgeleverd aan onderdrukking,
foltering en massamoord. Sommige personen
begroef men zelfs levend.
Ondertussen stichtte men in Japan zelf, onder
de leiding van generaal “dr.” Shiro Ishiï (1) de
eenheid 7.3.1. Daarin onderwierp men
menselijke wezens, hoofdzakelijk Chinese
krijgsgevangenen, aan de meest afgrijselijke
proefnemingen. Dit deed men veelal met
biologische en chemische wapens, waarbij men
onder andere in verpeste gebieden mensen aan
palen vastbond : die het overleefden, schoot
men nadien dood.
Wat men voorts al niet deed! Men amputeerde
zelfs gevangen om te onderzoeken hoe
soldaten op het slagveld reageren wanneer ze
ledematen verliezen.
(1) Uit de gesproken taal kan ik de juiste
schrijfwijze niet afleiden.
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***
Sedert 1921 bestond in de Sovjet-Unie Laboratorium 12. Ter dood veroordeelden, veelal
politieke of vermeende politieke dissidenten
later ook wel Duitse krijgsgevangenen, onderwierp men aan ondenkbare gruweldaden
vooraleer ze te laten sterven. Vooral experimenteerde men met allerlei gassen en
vergiften.
***
Rabbi Abraham Cooper, van het Centrum
Simon Wiesenthal, bezocht in 2003 NoordKorea en meldt dat aldaar wel tweehonderdduizend mensen in gulags opgesloten
zaten. Hij bericht hoe men ze aan het gebruik
van allerlei zwaar schadelijke tot dodelijke
gassen onderwierp.
Een naïef gewetenloze Koreaanse beul vertelde
hem onder andere wat hij in 1979 verrichtte.
Hij vermoordde een echtpaar, terwijl toeziende
“wetenschappers” aantekeningen maakten. “Ze
waren
toch
ter
dood
veroordeeld,”
argumenteerde hij zo ongeveer,“ dus kon men
ze evengoed als nuttig proefobject doodmaken.”
Ten tijde van de vroegere koude oorlog kregen
de beulen ook hulp van “competenter”
collega’s uit Tsjecho-Slowakije, waar men na
de communistische machtsovername in 1948,
in de stijl van Laboratorium 12, overvloedig
drogeermiddelen en gassen inzette. De
Tsjechen kwamen zogenaamd een veldlazaret
oprichten, in werkelijkheid, zo meldt onder
anderen de in 1968 naar het Westen
overgelopen generaal Jan Sejna, ging het om
een folterkamp waarin de meest huiveringwekkende experimenten plaatsvonden.
***
Na de capitulatie van Japan trachtten de
“specialisten” van dat land hun kennis inzake
B- en C-wapens aan de Amerikaanse regering
te verkopen. Dit geschiedde in de tijd (194647) dat Nazi-dokters zich tot levenslang of tot
de strop veroordeeld zagen voor feiten te
vergelijken met die van een Shiro Ishiï. Toch
huurde de VS deze laatste in. Hij reisde toen
naar dat land en nadien, als “specialist” naar
Noord-Korea, waar hij aan aanvallen op China
met de genoemde wapens zou hebben
deelgenomen.
***
In Praag zou zich, ten tijde van het vroegere

Oostblok, een gevangenis hebben bevonden
die uitgekozen slachtoffers doorstuurde naar
Laboratorium 12 in de Sovjet-Unie. Volgens
Jan Sejna en een overlevende gevangene
zouden vanuit de genoemde stad tevens in
Korea of Vietnam gevangengenomen Amerikaanse strijders zijn doorgestuurd. De regering
van de VS zou het niet hebben willen weten,
omdat er officieel geen van haar militairen
verdwenen en vergeten raakten.
***
Veel van de genoemde misdaden tegen de
menselijkheid behoeven geen fysieke hechtenis
meer. Pohlmann vermeldt dit spijtig genoeg
niet. Maar inderdaad wijst alles erop dat men
sedert decennia individuen en groepen op
afstand door een groot geheel van stralingstechnologieën, psychisch en lichamelijk zwaar
kan beschadigen, ze levenslang folteren, om ze
dan tenslotte eventueel toch te vermoorden of
in de zelfmoord te drijven…
***
Zo zouden we de lijst verder kunnen zetten,
maar we willen de lezers niet nog meer
overbelasten door hen met zulke feiten te
confronteren. Wat we meldden, kan reeds
volstaan om de vraag op te roepen of men de
menselijke soort als hopeloos verdoemd hoort
te beschouwen. Diende het tot niets dat door
de eeuwen heen de kreet libera nos a malo
weerklonk? Bleven de tranen van de
boddhisattva’s, van de toegewijden aan het
heil van de wezens, volstrekt nutteloos?
We willen er ons, ondanks alles, niet bij
neerleggen en wijzen erop dat de genoemde
misdaden steeds in reële of virtuele oorlogssituaties voorkomen. Kon men de oorlogen
vergaand uitschakelen door het scheppen van
een wereldrechtsorde, de menselijke boosaardigheid en wreedheid zouden aanzienlijk
minder kansen krijgen zich uit te leven.
Op criminele wijze ingebrachte implantaten
Op de volgende weblog

https://www.youtube.com/watch?v=ei3zla
5hS9o
treft men een video aan waarop Robert
Naeslund een goed onderbouwde uiteenzetting
brengt omtrent de huiveringwekkende, misdadige praktijk implantaten in onvrijwillige mensen in te brengen.
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Hij verwijst daarbij ook verscheidene malen
naar wat toonaangevende bronnen meldden en
citeert bijvoorbeeld het volgende uit het artikel
“Control CIA, not Behavior” (door ons uit het
Engels vertaald) dat 5 augustus 1977 in de
New York Times verscheen.
Aan de lijst griezelverhalen waarmee de CIA
ons confronteert, moeten we weerzinwekkende
medische proefnemingen toevoegen.. Een van
de doelstellingen daarbij bestond in het
programmeren van individuen, zodat ze zouden
doen wat het agentschap hun opdroeg, zelfs tot
op het punt waar fundamentele natuurwetten
zoals de drang naar zelfbehoud, niet meer
spelen. Men kan wel niet anders dan de
hooggeplaatste personen in de genoemde instelling verantwoordelijk stellen voor al zulke
praktijken. Zelfs nu nog (…) dient men het
land mee te delen wie zulke wandaden
coördineerde en hoe dat in zijn werk ging.
Afbouw vrijheden
Hitler wist het ook! We citeren uit Mein Kampf
(door ons –tamelijk vrij- uit het Engels
vertaald) :

andere landen). De grondwet echter verkondigt
geen ijle, onwerkelijke denkbeelden. Neen, zij
vormt de opperste wet in den lande. Hem
overtreden betekent een zwaar misdrijf ( = a
felony). En precies dat doen de genoemde
machthebbers. Zij ontrekken zich aan de
constitutionele rechtsstaat en begaan allerlei
felonies in alle straffeloosheid.
Komt dan niemand van de betrokken personen
ertoe hun bezigheden in vraag te stellen? Toch
wel, maar zij ondertekenden een ”overeenkomst” van geheimhouding. Die kunnen ze
niet verbreken, zo niet komen hun lijf en goed
op het spel te staan, wordt hun leven herleid tot
een hoop platgeslagen ellende. Steeds ook
houdt men hun voor dat het zou gaan om de
nationale veiligheid. Dat deze in aanzienlijke
mate wordt ingeroepen om praktijken van
onwettelijke en zelfs criminele aard te
verbergen, daarover hoort men zijn mond te
houden. En zo ontstaat een algemene samenzwering van het stilzwijgen.
https://www.youtube.com/watch?v=XHbrOg0
92GA

De beste manier om controle te verkrijgen over
mensen en ze uiteindelijk geheel te beheersen
bestaat erin ze beetje bij beetje van hun
vrijheden te beroven, hun rechten te beknotten
door duizend kleine en vrijwel onmerkbare
beperkingen. Op die wijze zullen ze niet
bespeuren dat met rechten en vrijheden komaf
wordt gemaakt, en op zeker ogenblik zal die
toestand in genen dele nog terugschroefbaar
blijven.

Nog van Kevin Shipp
Van Kevin Shipp ontvingen we ook een video
in gesynchroniseerd Duits :

Grondwetten = waardeloze vodjes
Op de onderstaande stek / video horen we
afschuwelijke berichten van Kevin Shipp over
wat we cryptocratieën noemen. Hij zelf, als
gewezen agent van de CIA, spreekt van
“shadow government” en “deep state”, die
goeddeels de eigenlijke macht in de
samenleving uitoefenen. Onder de eerstgenoemde verstaat hij een geheel van geheime
diensten (CIA, NSA, Defence Intelligence
Agency enz.) alsook bendes waarmee die
samenwerken. De laatstgenoemde bestaat
volgens hem uit grote financiële en industriële
ondernemingen, in aanzienlijke mate vervlochten, met de vermelde diensten, het
krijgswezen, gekochte wetenschappers.

De realiteit van psychotronische wapens
Preston T. Bailey schrijft op de volgende
webstek over dit onderwerp :

Shipp wijst erop dat al deze krachten zich niet
storen aan de grondwet van de V.S. (of die van

https://www.youtube.com/watch?v=6C0hC
6FjOYo&feature=youtu.be
Als titel draagt het : CIA-Mitarbeiter packt
aus : ”Wir müssen jetzt aufwachen“ + Klima
& Impfprogramme.

http://www.stopthecrime.net/docs/baile
y%20mind%20control.pdf
Uit zijn goed leesbare tekst halen we hieronder
enkele uittreksels aan (door ons vertaald) :
“Senator Glenn sprak er openlijk zijn
verontwaardiging over uit dat zijn regering,
zoals bleek, betrokken raakte bij brutale en
onvrijwillige vormen van proefnemingen op
mensen. Hij staat op het standpunt dat men al
deze manieren van experimentaren bekend
dient te maken. Hij bevestigde dat men
overging tot proeven met niet-ioniserende,
zogenaamd niet-letale wapens, alsmede met
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tuigen gebruik makend van gerichte energieën,
en voorts ook met bewakingssystemen en
psychotronische technologieën. Hij verzet zich
tegen het viseren van mensen met nanogolven
en/of door bewustzijnsontregelende ingrepen.”
***
“Wat verstaat men onder geviseerde personen
(targeted individuals)? Het gaat om mensen
die men onwettelijk en heimelijk onderwerpt
aan belaging (stalking), folter en zware
beschadigingen door middel van hoogontwikkelde hedendaagse technologieën van het
militaire type (DAARPA, NSA, CIA
enzovoorts). Men implanteert de personen in
de regel met RFID (Radio Frequency
Identification Device) van het transmittrstype.
Geviseerde slachtoffers kunnen op afstand
worden verbonden met radiofrequenties
gezonden aan chips in hen. Zo manipuleert
men geest en lichaam draadloos. (…)
Misdadige bendes kunnen mensen implanteren
met microchips en / of nanomaterialen en ze
onder bestendige bewaking houden. Zij
knoeien onophoudelijk met het menselijke
brein. Zij beïnvloeden bewustzijn en gedragingen, belasten en folteren hun doelwitten
fysiek en psychisch met “niet-ioniserende”,
zogenaamd niet-letale wapens die met gerichte
energieën werken alsook met bewakende en
psychotronische systemen ( = surveillance and
psychotronic systems).”
***
“Tot de symptomen die bij geviseerde
personen kunnen voorkomen, behoren, naast
vele andere, de volgende :
- het horen van microgolven, foltering door
geluiden;
- manipulatie van gedachten, de wil, wensen,
gevoelens, waarnemingen;
- (…) blootstelling aan onbewust ingebrachte
bevelen, onvrijwillige uitvoering daarvan;
- verzwakking van de geestkracht, verlies van
geheugen;
- beroving van slaap en onbedwingbare slaperigheid.
- krampen, spasmes, martelende pijnen op allerlei plaatsen in het lichaam, verstoring van de
lichamelijke functies, hartaanvallen en andere
ernstige medische aandoeningen.”
De werkelijke macht
Hieronder vermelden we de eerste van een
reeks video’s waarop R. Bernards spreekt :

https://www.youtube.com/watch?v=QQ8Bj
UTErxs
Hij werkte voor wie in de wereld het
financiewezen en onrechtstreeks dan ook de
grote industrieën domineren. Volgens hem
gaat het om zo’n achtduizend personen op
planetaire schaal. Overwegend, zo meldt hij,
zijn het satanisten, die voor geen misdaad
terugschrikken. Zo zouden pedofiele praktijken
en rituele kindermoorden tot de gebruiken
behoren.
“Zersetzung” was ist das?
Wat was en is “Zersetzung”? We vernemen er
meer over in de volgende uiteenzetting ons
toegestuurd door Balthasar Blum, van Soziale
Netzwerke, Schanzgraben 7, D-Schwaigern, email balthasar.blum@gmail.com :
https://www.balthasar-blum.de/newpage3
We citeren even : (door ons vertaald)
“In vele landen ter wereld terroriseert men
mensen met moderne, hoogontwikkelde
technologieën. Door middel van met gerichte
energieën werkende wapens (directed energy
weapons) kan men het organisme van personen
op afstand beschadigen, ze op die wijze ziek
maken en hun gedragingen beïnvloeden.
Omdat de ingezette elektromagnetische golven
niet tot de zichtbare frequenties behoren, valt
het uiterst moeilijk deze misdaden op te sporen.
(…) Internationaal onderwerpt men een
onbeperkt aantal duizenden mensen aan deze
vorm van terrorisme, resp. aan in opdracht
uitgevoerde folteringen en moorden.”
Moordende schietpartijen
CANVAS, op 21 mei 2018, bracht een uitzending over moordende schietpartijen in de Verenigde Staten. Men confronteerde ons daarin
met onnoemelijk veel leed en kwaad. Evenwel
stelde men niet de vraag hoe te verklaren dat
geestesgestoord aandoende misdadigers overgaan tot gruwelijke schietpartijen in scholen,
supermarkten enzovoorts. Zelf kunnen we, op
grond van wat men wereldwijd meldt, de vraag
niet uit de weg gaan of verborgen boosaardige
machthebbers door middel van bewustzijnsconditionering, waarbij ze mogelijk hypnose
gebruiken, zulke daders “kweken”, met de
bedoeling ons allengs van onze rechten en
vrijheden te beroven.
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Het zou dan, althans in een aantal gevallen,
niet zomaar gaan om psychisch en moreel
ontwrichte enkelingen. En in dat licht vragen
we ons ook af welke cryprocratische
manipulatoren mogelijk de werkelijke aanstokers en verantwoordelijken zijn voor de
bloedbaden aangericht door de “Bende van
Nijvel”. Gelooft men reëel dat een finaal spoor
zou kunnen leiden naar enkele leden van de
gendarmerie (marechaussee)? Wat zouden die
overgaan tot zulke gruweldaden tenzij machtige kwaadaardige klieken hen ertoe brachten?
“Atomic soldiers”
Op 21 mei 2018 bracht de NOS een uitzending
over “atomic soldiers”. Het gaat om militairen
die men opzettelijk in de buurt van ontploffingen van kernbommen opstelde. Een aantal
onder hen die het overleefden kwamen
getuigen aan welke verschrikkingen ze blootstonden. Velen stierven aan de gevolgen,
anderen moest men verscheidene malen aan
heelkundige ingrepen onderwerpen omdat ze
bleken te lijden aan typische stralingskanker.
Wie kan er nog aan twijfelen dat de wapenproductie van de laatste decennia gepaard ging
met huiveringwekkende misdaden tegen de
menselijkheid?
FEMA
Fema staat voor Federal Emergency
Management Agency. Volgens niet weinige
bronnen zou het gaan om een groot aantal
concentratie- en executiekampen waarin men,
in tijden van oorlog of daarmee gelijkgesteld,
mensen zou voeren ervan verdacht een gevaar
voor de nationale veiligheid te betekenen.
Volgens Ted Gunderson, gewezen FBImedewerker, staan er dertigduizend guillotines
klaar in achthonderd bekende kampen. Ook
mobiele crematoria zijn voorzien.
Vraag : waarin verschillen deze afgrijzenwekkende voorzieningen in wezen van die in NaziDuitsland, in Stalinistisch Rusland of
Maoïstisch China? En wie komt in aanmerking voor de genoemde kampen? Hoe
willekeurig men mensen kenschetst als
staatsgevaarlijk moesten we zelf ondervinden
nadat we in 1966 hadden geprotesteerd tegen
de vestiging in België van de Supreme
Headquarters of Allied Powers in Europe
(SHAPE). We stonden bij de Bijzondere
Opsporingsbrigade
op een
lijst
van
“subversieve elementen”. Als wereldfederalist
stellen we ons echter juist op grondwettelijk

(dus niet-subversief) standpunt, hetwelk we op
planetair vlak willen doortrekken.
Weinig nieuwe registraties
We kunnen er niet omheen : sedert het jaar
tweeduizend komen bij het RW, anders toch
dan bij het internationale register en ook bij
zekere locale registratiecentra nauwelijks nog
nieuwe registraties toe. Anderzijds vertrokken
van de wereldburgers zeer velen naar de
overkant van de sluier. Een groot aantal ook
verhuisden zonder hun nieuwe adres op te
geven : vergeet s.v.pl. niet dit gebeurlijk te
doen.
Voorts wilden we vragen uit te kijken naar
personen die het zinvol vinden zich als
wereldburgeres of wereldburger te laten
registreren. Op www.jeanverstraeten.be treft
men onder “3) World Federalism” een
presentatietekst van het RW aan. Die kan men
doorsturen of afdrukken. We bezorgen tevens
gedrukte / gekopieerde exemplaren aan wie
erom vraagt.
FINANCIES
Zeker, een zo bescheiden opgemaakt blaadje
als het onze treft men ter wereld nauwelijks
nog aan. Wereldburgers die er de heden ten
dage gebruikelijke bonte bedoening van willen
maken, mogen daarvoor komen zorgen…
Zelf willen we de dingen zo sober mogelijk
houden, zonder een overvloed aan kleuren,
vlakken, beelden…
We verlangen ook op de meest goedkope wijze
te werken. Dat we zeer weinig geld uitgeven
kan evenwel niet ongedaan maken dat we
ongeveer honderd euro in ’t rood staan.
Oorlogsvoerders, wapenproducenten, folteraars,
onderdrukkers, moordende organisaties : zij
missen zelden de nodige miljarden, maar wij…
HELP ONS DOOR EEN OVERSCHRIJVING
OP HET NR BE40 0001 1499 0163 VAN HET
REGISTER VAN WERELDBURGERS TE B2540 HOVE.
Onze eeuwige dankbaarheid vergezelt onze
donateurs.
______________________________________
Persoonlijk verantwoordelijk opsteller : Jean
Verstraeten, Vredestraat 65, B-2540 Hove. Met
dank aan Andre Van Langenhoven voor het nalezen
van de teksten.
_________________________________________
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