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Tel. 00.32.(0)3.4557763   
         E-mail : verstraeten.jean@belgacom.net 
 
 
 
L.S.  
 
Geheel van bewustzijnsmanipulerende en gezondheidsverwoestende technologieën/wapens 
 
Alleen reeds door onderstaande woorden op Google te zoeken, kan men over dit huiveringwekkende 
onderwerp, dat ons allen wezenlijk aanbelangt, waardevolle informatie vinden : 
 
SEARCH THE FOLLOWING WORDS ON THE INTERNET :   
 
-Mind Control Technologies 
-COINTELPRO 
-MKULTRA 
-HAARP 
-Publikationen vom Psychologen Heiner Gehring 
-Physical control of the mind and ”Dr.” José Delgado 
-Publications of Dr. Rauni Kilde 
-Publications of Dr. Nick Begich 
-Experiments of Dr. Igor Smirnov 
-Vladimir Lopatin about Psychotronic Weapons  
-Dr. Vladimir Baranov about special services 
-Publications of Dr. Michael Persinger  
-Experimentations of “Dr.” Ewen Cameron  
-Publications of Dr. Harvey Weinstein about psychiatry and the CIA or about victims of Mind Control  
( Dr. = medicus, telkens) 
 
WAT ZIJN UW BEVINDINGEN OP DIT GEBIED?  
 
In Pace, 
 
Jean Verstraeten, 
o.a. gewetensbezwaarde in 1962, erkend op de eerste zitting van de Raad voor Gewetensbezwaren in maart 
1965, sinds 1962 ook raadslid van een vredescomité en een wereldfederalistische vereniging, initiatiefnemer 
in 1965 van een zekere herinvoering in ons gewest van de INTERNATIONALE VAN 
OORLOGSTEGENSTANDERS, betrokken in mei 1964 bij de oprichting van de BURGERDIENST 
VOOR DE JEUGD, houder van een contactadres, sinds 1973, van het Internationaal Register van 
Wereldburgers.  (Op ‟t eind van de jaren zeventig werden de Internationale van Oorlogstegenstanders en al 
haar middelen op onduldbare en ongeldige wijze in beslag genomen door een handjevol nieuwkomers die 
voltijds werkten op een secretariaat in de Van Elewijckstraat te Brussel. Ofschoon dit minder duidelijk 
aantoonbaar is, geschiedde iets gelijkaardigs met de Burgerdienst voor de Jeugd. ) 
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Hove, 27 februari 2011 
 
De onderstaande tekstjes behoren tot wat we schreven voor een uitgave van het Register van Wereldbur-
gers. Indien vijfhonderdduizend mensen zich misbruikt zagen, indien de “Wezen van Duplessis” tientallen 
jaren lang werden mishandeld, gelooft men dan in alle ernst dat het experimenteren, folteren en uitschakelen 
met antipersoonsgerichte stralingswapens alleen in de hoofden van paranoïde patiënten bestaat?  
 
500.000 menselijke wezens…(1) 
De Washington Times van 29 september 1994 berichtte : “Minstens vijfhonderdduizend mensen dienden 
tijdens de Koude Oorlog als proefkonijn bij radiologische, biologische en chemische experimenten, deelde 
gisteren een bureau van het (Amerikaanse) Congres mede…” 
 
In dit verband meldde tevens de Anchorage Daily News van 1 juni 1997 : “Voor hun proefnemingen met 
(radioactieve) stralingen misbruikten de navorsers van de regering bij voorkeur „kwetsbare‟ mensen zoals die 
welke tot minderheden behoren, en verder ook armen, gedetineerden en achterlijke kinderen, verklaarde de 
(Amerikaanse) Minister van Binnenlandse Zaken Hazel O‟Leary.” 
 
(1) Bron : het boek Controlling The Human Mind van Nick Begich, uitgegeven door Earthpulse Press. Er 
bestaat ook een Duitse vertaling van : Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, uitgegeven door Michaels 
Verlag.  Elk verantwoordelijk mens en burger zou een werk als dit werk behoren te lezen.  Zo kunnen we 
dat stellen, al scharen we ons niet achter alle denkbeelden van deze auteur. 
 
”Weeshuizen van Duplessis” 
Onder zulke weeshuizen verstaat men instellingen opgericht in de jaren vijftig en zestig in Québec onder het 
premierschap van Maurice Duplessis.  De erin ondergebrachte kinderen, door alleenstaande moeders 
afgestaan -naar men zegt onder druk, min of meer onder dwang zelfs- zagen zich, met het oog op het 
bekomen van fondsen voor de instellingen door de regering, op zeker ogenblik tot psychiatrische patiënten 
verklaard.  Met de medeplichtigheid van katholieke instanties raakten ze op die wijze onderworpen aan 
allerlei misdadige proefnemingen.  Men paste elektroshocks op ze toe.  Men testte allerlei roesmiddelen en 
andere chemische stoffen op ze uit.  Bij sommigen zou men zelfs organen  hebben weggesneden.  Dit alles 
zou mede te verklaren vallen doordat het MKUltra-project, waarover we hierboven berichtten, menselijke 
laboratoriumratten behoefde. Vele kinderen overleefden de mishandelingen niet of bleven beschadigd voor ‟t 
leven.    
 
Sinds 1990 begonnen de feiten uiteindelijk aan „t licht te komen.  Meer dan duizend overlevenden kregen 
tenslotte een kleine vergoeding van nog geen vijfentwintigduizend euro. Maar wat geschiedde met de 
daders?  In Neurenberg hing men nazi‟s op voor dergelijke schendingen van de grondrechten.  In Westerse 
democratieën, onder andere daar, gaan zulke odieuze folteraars vrijuit.  
 
Zoek op het internet : “Les orphelins de Duplessis” of “The Duplessis Orphans”.  We kunnen ook met de 
post enige documentatie sturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


