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Ontscholing
Meer dan twee decennia geleden overleed mijn lievelingsoom aan kanker. Eigenlijk niet aan de
ziekte maar aan de behandeling door de artsenij met hun operaties en ontbladeringsmiddelen. Het
zette ontzettend kwaad bloed bij mij en ik beloofde mezelf me te verdiepen in de ziekte en een kuur
te vinden tegen kanker. Amper vier jaar later had ik mijn eerste kuur die warempel werkte. De oorzaak van kanker was al bekend sinds 1923. Dit veroorzaakte bij mij een impasse. Ik wist uit ervaring dat vele mensen mijn kankerkuur niet zouden accepteren omdat de meeste mensen dachten
(overigens nog steeds denken) dat genezing uit een potje, pakje of baxter komt. Vergeet het! Je kunt
je genezing niet uit handen geven. Iedereen is ZELF VERANTWOORDELIJK voor zijn verkregen
ziekte en dus even zozeer VERANTWOORDELIJK voor de GENEZING. Genezen is in feite simpel. Begin met je voedingspatroon aan te passen. Op dat moment is de ziekte al voor 70% – 80%
overwonnen. Daarnaast heb je meestal gewoon nog wat kruiden nodig om alle vergif, opgeslagen in
verscheidene organen, af te voeren zonder kans te lopen jezelf te vergiftigen. (eerst je zieker voelen
bij een holistische aanpak, wat zegt dat je aan het genezen bent.) Daarna begon ik voor mezelf te
denken. Ik verdiepte me in oude wetenschappelijke boeken. Het bleek dat alle wijsheid en alle weten heel lang geleden reeds was neergeschreven. De moderne ‘wetenschap’ handelt uitsluitend in
kennis, modellen en theorieën die ze verkopen alsof het echte wetten zijn of weten is. Vergeet het!
De moderne wetenschap handelt in hersenspinsels! Ze kunnen niets, kennen veel maar weten niets
en hebben het echte WETEN volledig buiten spel gezet.
De Big Bang THEORIE! Een Belgische Jezuïet droeg met zijn OERKNAL THEORIE bij aan relativiteitstheorie van Einstein. Het is uitgegroeid tot een rode draad voor peer review terwijl het geen
WET is en de EERSTE WET van de Thermodynamica totaal tegenspreekt: deze wet wordt ook
Eerste Hoofdwet genoemd, en stelt dat energie niet verloren kan gaan of uit het niets kan ontstaan.
De wet staat algemeen bekend als de "Wet van behoud van energie". Waar kwam de energie voor de
Big Bang dan vandaan? Hoeveel waardeloze studies zijn er al aan dit Jezuïtische hersenspinsel opgehangen?
De relativiteitstheorie van Einstein is gebaseerd op het bestaan van de ether als muur om de lichtsnelheid te breken. De ether bestaat, anders was er geen magnetisme, geen ‘transport’ van radiosignalen en zelfs geen warmte omdat de aarde niet zou opgewarmd kunnen worden door de zon. De
zon zou niet eens ZICHTBAAR zijn vanaf de aarde zoals er door heel de ruimte geen zon zichtbaar
is en er eveneens geen enkele vorm van warmte bestaat in het heelal, uitsluitend het absolute NULPUNT! Hoeveel peer review en andere waardeloze theorieën zijn er al uitgezet over deze complete
valse en verkeerde ‘rode draad’. Dit is ook de reden dat het THEORIEËN worden genoemd. Men
kan theorieën geen wetten laten beïnvloeden. Laat eerst de theorie een WET worden door het totaal
en voor 100% te bewijzen. Dus E=MC2 mag geen enkele invloed hebben op wat er exact met zuiver
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WETEN is bedoeld in de eerste hoofdwet. Vergeet niet dat ook E=MC2 is afgeleid in 1905 op zuivere theoretische gronden door Einstein vanuit zijn speciale relativiteitstheorie. Maar dat is ook een
theorie, geen wet! Geen enkele theorie mag en kan een wet beïnvloeden laat staan tot aanpassingen
leiden voor een basiswet zoals de wetten van de thermodynamica en de ganse lijst van natuurkundewetten. Merk op dat er geen enkele KLIMAATWET bijzit.
Dus, laat ons het ook eens hebben over de klimaatmodellen. (elke model is een theorie, geen wet)
Klimaatmodellen lijken zo overdreven dat het klimaatakkoord van Parijs rustig de ijskast in kan
voor een paar honderd jaar. Kan oplichter Rothschild met zijn ‘klimaatbank’ GEF ook mooi de
boom in met zijn handel in ‘verse’ lucht. CO 2 blijkt helemaal niet te doen wat de oplichter/bankier
met holmaatje Maurice Strong willen dat CO 2 zou moeten doen in hun ogen, hun financiële oplichtersspel verdoezelen. Ik heb genoeg documentatie en onderzoeken geplaatst op mijn website om te
BEWIJZEN dat we belogen, bedrogen en bestolen worden omdat een stelletje klojo’s in de politiek
beslissen over zaken waar ze geen ZAK verstand van hebben. Ik hoop dat alle ondertekenaars
HOOFDELIJK aansprakelijk gaan worden gesteld voor de terugbetaling van alle MILJARDEN die
nog geen SODEMIETER hebben opgebracht maar wel zijn betaald aan de oplichtersbank GEF van
Rothschild. Daarbij steekt het me dat de werking van de zon en het aards magnetisme buiten beschouwing worden gelaten zodat ze nog steeds GEEN DONDER begrijpen over invloeden van zon
en ruimtelijke magnetische energiegolven op het klimaat van de aarde. Ik zou al die aftandse LULLEN die zulk ‘hoogwaardig’ onderzoek doen in hun oplichtersclubjes zoals het IPCC, uitsluitend
werkend in het voordeel van Rothschild, niet al te ver te vertrouwen. Nogmaals mijn website vertelt
al veel over hun oplichterspraktijken. Zoveel zelfs dat het onbegrijpelijk is dat het klimaatakkoord
van Parijs nog steeds niet is stopgezet. Rothschild en zijn oplichterskliek, de ganse VN en wereldpolitiek inclusief, hebben gegokt EN verloren. De relativiteitstheorie van Einstein ligt aan de basis
van klimaatstudies en ze begrijpen niet hoe de zon de temperatuur op aarde kan beïnvloeden? Indien dit niet wordt betrokken in de modellen dan zijn de modellen WAARDELOOS. En, aangezien
de zon nog NOOIT als factor is meegenomen in studies, weet men dus nog NIETS over de zon. Ze
weten niet eens hoe groot de zon effectief is. Ze kennen de werkelijke temperatuur van de zon niet
eens. En daardoor weten ze niets over de invloed van de zon op onze aarde!
Ik zie de ganse klimaatklucht anders. In 2008 valt het ganse banksysteem in elkaar omdat ze veel
te veel Ponzifraude hebben gepleegd waardoor zowat geen enkele lening nog is te betalen. We moeten alle oplichtersbanken uit het door henzelf veroorzaakte financiële zwarte gat helpen met ons belastinggeld. Deze kloothommels gaan nu rustig verder met hun oplichterspraktijken. De bancaire
schulden onder elkaar en naar hun derivatenhandel zijn nu met een factor 3 toegenomen. Dat stuikt
in elkaar, geloof me. Vandaag de dag komt geen enkele regering nog aan regeren toe omdat ze niets
anders doen dan geld zoeken om alle bancaire oplichting te kunnen blijven betalen. Met ons belastinggeld natuurlijk! Banken zijn private ondernemingen. Regeringen zouden veel beter wat meer
moeite doen om hun MIDDENSTAND in leven te houden. De middenstand is de ruggengraat van
een land. Het is niet omdat politici geen ruggengraat hebben dat een land geen ruggengraat nodig
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heeft! Als private banken VALS geld mogen aanmaken in hun corrupt computertje, mogen wij dat
ook. Wie gaat ons tegenhouden? Onze regerende KLUNZEN die alle private bancaire diefstal, fraude en leugens toe blijven staan? (even communiceren met mijn middelvinger naar al die klunzen)
Sinds de jaren ‘80 weten we als zendamateurs al dat we naar zonnecycli gaan met minder tot geen
zonnevlekken, ook zonneactiviteit genoemd. Dat is niet alleen slecht voor het radioverkeer, ook
heeft dat een grote NEGATIEVE invloed voor de temperatuur op aarde. Deze duikelt namelijk ontzettend naar beneden omdat de ether niet langer probaat wordt gevoed met magnetische stralen vanuit de ruimte, aangewakkerd door de zon. Nu kunnen militairen van Amerika en NAVO wel de nodige Chemtrails in de stratosfeer spuiten om wolken te vormen en zo temperaturen vast te houden
maar dat werkt naar twee kanten nadelig. De mens kan zich niet voorbereiden op de koude die komt
en op een gegeven moment NIET LANGER TE STOPPEN IS, wordt intussen vergiftigd door de
gebruikte chemicaliën welke dan uiteindelijk op aarde vallen en de rest van flora en fauna vergiftigen zodat complete bossen, plantengroei, dieren en insecten dood gaan en zelfs uitsterven. In de jaren ‘70 werd dit nog ZURE REGEN genoemd. Dus zo lang speelt de totale vernietiging van de aar de al. Als je al het groen op aarde vernietigt, ja, dan kan het niet anders of de CO 2 gaat omhoog.
Maar CO2 is geen gifgas. Het is een normaal bestanddeel van de lucht die we inademen en zelfs van
ons bloed. Het is geen drijfgas en zeker geen broeikasgas. Wie dat beweren zijn totaal onnozel en
zouden beter eens terug wat natuurkundelessen gaan volgen. De natuur produceert meer CO 2 dan
het totaal aan mensen, bedrijven en auto’s samen. Ook dat wordt in geen enkel onderzoek genoemd.
Waarom niet? Omdat de wetenschap dan plat op de bek gaat vanwege de leugens. CO 2 is natuurlijk
en even voornaam als O2. We hebben alle groen nodig om CO2 en O2 in balans te houden. Dat doe je
niet door extra belastingen te betalen en die aan een oplichter/bankier over te maken. Dat doe je
door chemtrails te stoppen, desnoods door alle spuitende vliegtuigen uit de lucht te schieten, en natuurlijk zoveel mogelijk bomen terug te planten. En dat doe je op wereldschaal want als eenzaat
gaat dat geen zoden aan de dijk zetten. Dus zoiets zou simpelweg de inhoud van een nieuw, ECHT
klimaatakkoord kunnen worden, niet? Teveel CO2 is simpelweg tekort aan groen!
Dan hebben we nog een stukje geschiedenis dat er werkelijk toe doet. Amerika stelt de simple
minds van de EU voor om Rusland te sanctioneren. De simple minds en kontenkruipers die ons vertegenwoordigen doen dat direct. Tenslotte is Europa maar een nietszeggende kolonie van Amerika.
De EU gaat de jaren erop nog wat dieper in de schulden maar ze veranderen het beleid niet. Het Europese beleid is even onrechtvaardig voor de burger als het Amerikaanse. Amerika en EU zijn beiden fascistische regimes. Ja, ik weet het. We mogen stemmen, niet? Maar wie tellen de stemmen?
Worden ze eerlijk geteld? Hoe is de stemcomputer geprogrammeerd? Het is niet zo moeilijk om wat
algoritmes te programmeren om een partij of een persoon te laten winnen. Zelfs voorkeurstemmen
zijn te beïnvloeden. Een computer is maar een onnozel, niets wetend apparaat dat zo slim is als degene die het heeft geprogrammeerd. Klopt, een computer maakt geen fouten en kan daarom niemand oplichten. Maar een computer is even slim als degene die alles heeft geprogrammeerd. Als de
programmeur een oplichter of fraudeur is, wel dan bent u slachtoffer van fraude en oplichting. De-
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genen die stemmen tellen hebben nu eenmaal het laatste woord, of niet? Politici liegen, stelen en
frauderen alle dagen. Geef me dus maar een reden om een verkiezingsuitslag te vertrouwen.
Nu terug naar de sancties van Rusland en Iran. Deze zijn verbonden aan het conflict in Syrië. En het
internationale conflict in Syrië draait om olie- en gaspijpleidingen van Rusland, Iran en Qatar te leggen via Syrië en Egypte naar het Europese vasteland. Saoedi Arabië, Amerika en Israël zijn hier tegen. Deze drie landen hebben dus Al Qaida ingeschakeld om het Syrische leger en de bevolking van
Syrië aan te vallen. Geld, wapens, opleidingen en ander materiaal worden geleverd door Amerika,
Engeland en Frankrijk. Ook de opleidingen worden voorzien door dezelfde landen en ze worden opgeleid in Jordanië vanwaar ze vertrekken naar de conflictgebieden. Israël levert zelfs Mossad agenten aan Al Qaida die troepen aanvoeren om hun wandaden uit te voeren. Er zijn zelfs namen bekend
van deze agenten. Als ik dat kan uitvinden van thuis, wilt u me dan vertellen dat geen enkele inlich tingendienst dat kan en dat geen enkele minister van buitenlandse zaken, minister van defensie en
een premier of president van een land de werkelijke toedracht kent van het conflict? Ik zal het u uitleggen.
Amerika heeft zich als doel gesteld alle energiebronnen en alle landen met olie, gas en andere waardevolle grondstoffen onder hun beheer te brengen om alles te kunnen controleren. Er zijn enkele
landen in de wereld waar ze NIETS kunnen controleren. Rusland, China, Cuba, noord Korea, Venezuela en Iran. Dat zijn dus onze ‘vijanden’ omdat onze verkozen prutsers nu eenmaal geen KLOTEN hebben om tegen de Amerikaanse overheersing van Europa op te staan. Amerika heeft de Europese onderkuipers‘elite’ beloofd dat ze alle noodzakelijke gas zullen leveren aan Europa. Maar,
dat is een leugen omdat Amerika niet eens genoeg gas heeft om zichzelf te voorzien. De gasvelden
in Slochteren zijn uitgeput. Nederland zal de gasleveringen tegen 2020 of misschien een paar jaar
nadien volledig stoppen. De ganse EU wordt dus afhankelijk van gasleveranties van buiten de Europese grenzen. Duitsland heeft Rusland al verzocht om gas te leveren. Maar dat gas komt via Oekraïne en dat land wordt overheerst door NAZIVIJANDEN van Rusland en zijn de beste holmaatjes
met de oorlogszuchtige, fascistische Amerikaan. De Oekraïense Nazi’s malen niet om de kraan naar
de rest van Europa dicht te draaien. Dus op Oekraïne met zijn marionettenregering moet men alvast
niet rekenen als Europeaan, alhoewel ze wel ons ‘ontwikkelingsgeld’ accepteren via het IMF. (Het
IMF is ook zo’n Rothschild bank die dagelijks wordt gevuld met ons belastinggeld.) Om het klaar en
duidelijk te stellen. De Europese legers, onder aanvoering van Amerika, ondermijnen het democratisch verkozen regime van Syrië, omdat Syrië uitsluitend de pijpleidingen van Iran, Rusland en Qatar op haar grondgebied tolereert, terwijl de Amerikaan alleen een gaspijpleiding van Saoedi Arabië
wil toelaten. Dus, de ONNOZELE EU politici hebben hun legers toestemming gegeven om de gaspijpleiding, van levensbelang voor EUROPA in de komende jaren, te ondermijnen en te bestrijden
alleen maar om niet in het oorlogszuchtige vaarwater van Amerika te komen. Trouwens wie geeft de
stupide Amerikaan het recht, om een overeenkomst tussen een paar soevereine landen te ondermijnen? Waar is nu het ‘Internationale Recht?’ Dat geldt zeker niet voor Amerika en hun kontenkruipers? Waar is het protest van de VN? Waar is het protest van de internationale ‘gemeenschap?’ Dat
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krijg je als de wereld bestaat uit een aan elektronicasnufjes en televisie verslaafde, dagelijks gehersenspoelde ZOMBIES. Dan is gemeenschap nog een woord zonder enige betekenis.
Verder kunnen Iran en Qatar dan ook gas en olie leveren via pijpleidingen aan Rusland zodat Rusland verder kan gaan met het opslaan van grote voorraden olie en gas, zodat dit alles kan worden
verhandeld in de richting van China zonder dat ze daar de ‘petrodollar’ via het SWIFT systeem voor
moeten gebruiken. Venezuela doet dit ook. Waarom? Omdat AMERIKA de grootste oorlogsmaniak
is in de wereld. Ze hebben heel China omringd met militaire bases zodat ze commercieel scheepsverkeer op weg naar China ten alle tijde lam kunnen leggen. Dus ook olie- en gastransporten vanuit
Venezuela, Irak en Qatar. Als de pijpleidingen bestaan, dan kunnen al deze routes worden omzeild
en de olie- en gasbuffer voor China verder worden uitgebouwd in Rusland. Dan is de hegemonie
van Amerika volledig tot in de grond afgebroken. Nu begrijpt u ook de vele ontmoetingen tussen
Turkije en Rusland zeker? En ook waarom Merkel tegemoet kwam aan Turkije om de vluchtelingen
in grote getale op te nemen in Duitsland en de rest van Europa? Als Syrië mislukt wil je toch nog de
mogelijkheid hebben om via een ander land de pijpleiding door te laten in de richting van Europa?
Snappen we nu ook waarom er een CIA coup was om Erdogan af te zetten? Ja, dat noemen onze
verkozen leeglopers ‘internationale politiek’ bedrijven.
Kort door de bocht: Europa vecht aan de kant van Amerika, Israël en ISIS om een broodnodige gaspijpleiding voor Europa te voorkomen dat ons gas uit Iran, Qatar en Rusland brengt, omdat TERRORIST nummer 1 op aarde het genoemde gas niet kan controleren EN om te voorkomen dat er gas
en olie van Iran, zonder het SWIFT banksysteem te gebruiken, verdwijnt naar de immense reserves
in Rusland die ze daar aan het aanleggen zijn om de Chinese industrie door te kunnen laten draaien als Amerika begint met het ondermijnen van economische transporten voor China in de zuid
Chinese Zee. Maar meneer de AMERIKAAN kan doen of laten wat hij wil: de petrodollar is passé.
De Chinese munt, Yuan of RMB, is al bijna twee jaar geadopteerd door het IMF, met een relatie
naar goud ipv olie, als NIEUWE wereldreservemunt. Bye, bye dollar is eveneens bye, bye euro,
pond, yen enzovoorts. Moet ik er een tekeningetje bijmaken? Zolang onze politici hun politiek en
onze munt gekoppeld houden aan de Amerikaanse anti-decadentie, zullen we totaal worden meegezogen in het zwarte financiële en wereldpolitieke gat dat Amerika voor zichzelf, en nu ook voor ons,
heeft gegraven.
We worden werkelijk OF door de grootste imbecielen op aarde geregeerd OF we worden geregeerd
door een stelletje omgekochte en frauderende klootzakken!
(Als er nog mogelijkheden zijn, vertel het me. Wellicht vindt u dat ik uw politici te hard aanpak?
Maar de politiek correcte kreten zoals: onwetend, verkeerde aanpak, of niet juist ingelicht, zijn niet
per direct de woorden die bij me opkomen als ik die klunzen hun handelen bekijk! Vooral omdat ik
bewijzen heb, dus de inlichtingendiensten ook en dat wil zeggen dat ministers het ook weten. Zelfs
KRANTEN en omroepen weten het. Dat is omdat ze verslaggevers hebben daar waar alles zo onge-
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veer uitgevochten wordt, of niet? Zitten hun verslaggevers op een veilige plaats? Wordt er gewerkt
met een blauw scherm en wordt daarnaast het ‘nieuws’ via Facebook en Twitter vergaard?)
Luister … ook nieuws is gewoon een product. Niets meer niets minder. De vraag is: wie heeft er gelijk? De gevestigde nieuwszenders en kranten, met gekocht nieuws via persbureaus zoals Bloomberg en Reuter of dat van ons, verkregen via TOR en bronnen in de landen en zelfs in de steden via
geheime dropboxen zodat deze journalisten goed beschermd zijn en hun werk kunnen doen zonder
bang te zijn ontmaskerd te worden door spionnen van ISIS, Amerika of Israël?
De tijd zal het uitmaken. Voor de rest kan de FAKE NEWS actie van GOOGLE en FACEBOOK
naar de prullenmand verwezen worden. Ze ondermijnen de grondwetten van ALLE landen in het
westen. Het zou beter zijn om GOOGLE en Facebook af te snijden van het internet. Maar, dan weer
heb je politici met BALLEN nodig. Dat zegt genoeg over de bescherming van onze grondrechten
door criminele organisaties STAAT, EU en VN, niet? Ze geven er geen ZAK OM! Of, andere mogelijkheid; ze zitten mee in het complot om mensen zoals mezelf, met onvervalst en eerlijk nieuws direct van de bron, de mond te kunnen snoeren.
Nu nog een persoonlijk woordje tot Kris Peeters, minister van SOCIALE DUMPING EN
LEEFTIJDSDISCRIMINATIE.
Wel pipo u hebt eraan meegewerkt om mij en een massa collega’s 55 plussers in ‘prépensioen’ te
krijgen. Wat dat betreft heb je mooi opgezeten en nog beter pootjes gegeven aan de Belgische financiële wereld. Vervolgens werd er een herstructureringsplan uitgeroepen dat al jaren klaar was en
hop, iedereen van 55 jaar en ouder kon zijn biezen pakken. Niet voordat er natuurlijk aan de SWT
normen moest worden voldaan. Nog 6 maanden outplacement via RiseSmart, een andere instelling
die zo nodig mee moet vreten van de ellende die jullie, de CRIMINELE STAAT, ons hebben aangedaan. Waarom? Om ons nog wat te koeioneren? Denkt u echt dat deze oude lul van 62 nog een andere baan gaat zoeken of nog een eigen zaak gaat beginnen? U bent een klootzak. Ik HAD vast
werk en jullie imbecielenbende heeft me dat afgenomen. Een bedrijf dat wereldwijd 5 miljard zuivere winst maakt kan heus ons volledige loon doorbetalen tot aan ons pensioen. Denken jullie echt
dat ik, om jullie asociaal gekloot mee te betalen, weer ga werken om jullie parasietenbende te onderhouden? Nee, ik wil gewoon met rust worden gelaten. Jullie hebben alle maanden meer dan 50%
van ons loon gestolen dus nu wordt het voor ons tijd een keer te vangen. Zit die beroepsdoppers
maar achter hun sodemieter. En al degenen die al meer dan tien jaar geen zak meer hebben uitgevoerd. Laat de oudere mensen met rust. En praat ook een keertje met die miskunkel van De Croo.
Hij moest met zijn schijnheilige gezicht zo nodig komen zeggen dat er te weinig 55 plussers aan het
werk zijn. Weet bij jullie de ene leegloper niet wat de andere kloothommel uitvreet met het volk?
Kijk, voor mij is het heel simpel. Ik heb van uzelf 24/7 gekregen om u achter uw donder aan te zitten. Geloof me. Bijna verkiezingen. Ik prepareer alvast uw politieke begrafenis want ik schrijf u met
veel plezier uw politieke kist in. Er zijn heel wat ‘nagels’ in de maak! Het deksel moet zo vastgenageld zijn dat u er met geen mogelijkheid meer uit kunt ontsnappen!
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