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Titelduiding

Voordat we beginnen wil ik toelichten waar de titel voor staat. Alles wat je moet 
weten, maar wat je nooit is verteld verwijst niet naar alles wat mensen dienen te 
weten in de zin van informatie en kennis.

Want hoe zou dat kunnen passen in één boek? Bij religieuze boeken wordt 
dat beweerd, maar dat zijn werken van zelfmisleiding en perceptuele 
gevangenschap.

Alles wat je moet weten verwijst in dit geval naar de informatie die noodzakelijk 
is om geheel nieuwe manieren van denken en geheel nieuwe manieren om de 
werkelijkheid waar te nemen te openen, zowel in het zichtbare als in het niet-
zichtbare, waaruit al het andere voortkomt.

Dit boek is een begin en geen einde.

Het is geschreven in lagen met een stapeling van informatie op informatie, 
samen het hele plaatje tonend door de onderdelen met elkaar te verbinden. De 
onderdelen zijn op zichzelf fascinerend, maar het hele plaatje is vernietigend.

Bereid je voor op een herstart van je perceptie...
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 Op weg naar ‘nu’

Je aannames zijn je vensters naar de wereld. Geef ze regelmatig een 
schoonmaakbeurt, anders komt het licht niet meer binnen.
– Isaac Asimov

Het is nu bijna dertig jaar geleden dat ik voor het eerst de ‘grootste gek van 
Groot-Brittannië’ werd genoemd en dat werd op de meeste andere plekken 
overgenomen. Krantenkoppen smulden van mijn vermeende waanzin en 
ik was de droom van iedere cabaretier. Het noemen van mijn naam was 
voldoende om mensen aan het lachen te krijgen, daar was geen grap voor 
nodig. Ik was de grap.

Maar wat bleek, de echte grap waren zij al die tijd.

Zij wisten niet (en ik ook niet) dat wat zij als waanzin beschouwden een 
visie was die voortkwam uit de collectieve waanzin die als normaal wordt 
beschouwd... De waanzin die zich voordoet als geestelijke gezondheid... 
De comatoestand waarin men denkt klaarwakker te zijn. Niemand is zo 
geknecht als degenen die ten onrechte denken dat ze vrij zijn, en niemand 
is zo gek als degenen die ten onrechte denken dat ze gezond van geest 
zijn. Aangezien tegenwoordig intelligente mensen vanuit werkelijk de hele 
wereld mij volgen, kan rustig worden gesteld dat het eerdere gedoe over mijn 
waanzin enorm overdreven was. Want is de perceptie van waanzin niet het 
verlengde van iemands perceptie van wat ‘normaal’ en ‘geestelijk gezond’ 
is? En is die perceptie niet slechts dat wat de maatschappij collectief heeft 
aanvaard als zijnde normaal en gezond? En bestaat de maatschappij als 
collectief niet slechts uit diegenen die haar in hun greep hebben en meningen 
manipuleren om de gewenste normen tot stand te brengen en te handhaven? 
Gezond en gek worden bepaald door perceptie en niet noodzakelijkerwijs 
door de werkelijkheid. Onze geschiedenis zit vol met mensen die als gek 
en gevaarlijk aangemerkt werden en pas vaak lang na hun dood geroemd 
werden als ‘hun tijd ver vooruit’. De percepties van gezond en gek zijn niet 
statisch, ze veranderen naar gelang de kennis verandert. Zeg tegen een 
holbewoner dat het mogelijk is om naar de maan te vliegen en hij zal je voor 



16

gek verklaren. Zeg vandaag de dag tegen iemand dat dat niet mogelijk is en hij 
zal hetzelfde zeggen. Deze cognitieve dissonantie tussen wat wij ‘verleden’ 
en ‘heden’ noemen, is een buitengewoon ondermijnende eigenschap van 
de mens. Mensen veroordelen maar al te graag diegenen die lang geleden 
visionairs – die toen zagen wat nu als vanzelfsprekend wordt beschouwd – 
belachelijk maakten of zelfs vermoordden. Maar diezelfde mensen zijn vaak 
niet genegen te erkennen dat zíj nu op dezelfde manier reageren op diegenen 
die de wereld anders zien dan zij, en zien niet hoe hun normen hun visie op 
de werkelijkheid vormen en vastpinnen. De mens die werkelijk op zoek is 
naar begrip en inzicht doet dat vanuit de onwrikbare basis dat hij niet alles 
weet. Hij is bescheiden en wijs genoeg om te beseffen dat wat de mensheid 
weet een bijna onbevattelijk kleine fractie is van wat er valt te weten. Dat 
maakt dat zijn geest open staat voor Al Het Mogelijke. En dan bedoel ik 
niet alleen het mogelijke dat geen bedreiging vormt voor diepgewortelde 
religieuze, culturele, wetenschappelijke en maatschappelijke overtuigingen. 
Ik bedoel AL Het Mogelijke, zonder voorbehoud. Om AL Het Mogelijke in 
overweging te kunnen nemen in plaats van alleen Al Het Mogelijke binnen 
een geloofssysteem, is voor een groot deel van de mensheid als wat knoflook 
is voor een vampier. Er zijn ontzettend veel weerbarstige percepties die vanuit 
blinde herhaling en zonder vragen keer op keer worden bekrachtigd en in 
gebruik genomen. Terwijl de krantenkoppen de wereld informeerden over 
mijn waanzin, werd ik ironisch genoeg juist steeds gezonder van geest. Terwijl 
er in de jaren negentig een historisch niveau van verguizing en ridiculisering 
aan mijn adres werd bereikt, liep ik een licht van vrijheid binnen – echte 
vrijheid – waar ik het ondenkbare kon denken en het onzegbare kon zeggen, 
zonder dat het me wat kon schelen wat mensen ervan dachten. Hoeveel 
mensen staan zichzelf die onbetaalbare eigenschap toe? Toch is het binnen 
handbereik wanneer je maar wilt. Als ik dat kan, kan iedereen het. De Chinese 
filosoof Lao Tse heeft eens gezegd: ‘Zodra je de goedkeuring van iemand 
anders belangrijk vindt, ben je diens gevangene.’
 Ik ben geboren in Leicester, Engeland, op 29 april 1952, en groeide op 
in een woonwijk in een wereld heel anders dan die van nu. Er was geen 
internet, er waren geen computers, smartphones of tablets en tot mijn derde 
jaar was er maar één televisiezender. Niet dat we ons een televisie konden 
veroorloven – pas jaren later – maar we hadden er ook geen nodig. We hadden 
zo goed als geen geld, maar ik had nooit het gevoel dat ik iets tekortkwam. Je 
vermaakte jezelf en volgde je eigen interesses. Die werden niet aangeleverd 
via een televisiescherm of de nieuwste app. Het leven was toen eenvoudiger 
en er was meer tijd om na te denken en te dagdromen (de staat waarin ik 
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1 Het meest essentiële om te weten

De wereld zit vol met mensen die sinds hun kindertijd nooit meer een open deur 
met een open geest hebben betreden.
– E.B. White

Er was eens in een ‘land’ genaamd Eeuwigheid alleen maar Bewustzijn dat 
zich bewust was van zichzelf – Al Het Mogelijke en Alle Potentieel wachtend 
op manifestatie. Vorm bestond niet, alleen de potentiële voorstelling van vorm 
in elke mogelijke soort. Dat was de oneindige staat van zuiver Bewustzijn 
waaruit alles wat we denken te ‘zien’ uiteindelijk is voortgekomen.
 Deze openingsalinea bevat veel bekende thema’s die in de verhalen en 
symboliek van religie besloten zitten, en in de mythes, legendes en verhalen 
van inheemse volkeren van nu en uit de oudheid, over de hele wereld. Ze 
bevatten tevens het verhaal over hoe een negatieve of ‘kwaadaardige’ kracht 
verscheen om de almacht van de oorspronkelijke scheppende kracht te 
bestrijden. Hieruit voort kwam het universele thema van ‘God’ versus ‘de 
Duivel’ of ‘Satan’ en een lange reeks andere namen die werden toegekend 
aan die bron van chaos, opschudding en manipulatie. De meeste mensen 
ontgaat het gemeenschappelijke te midden van de ogenschijnlijke verwarring 
van verschillende religies, namen, culturen en accenten. Maar als je voorbij 
de verschillen in details kijkt, wordt in de basis hetzelfde verhaal zichtbaar. 
Dat kan echter alleen als je je perceptie kunt uitbreiden tot voorbij de losse 
‘punten’ en de thema’s en verbanden kunt zien die dan duidelijk zichtbaar 
worden. Volgers en pleitbezorgers van religies en verhalenvertellers van 
inheemse volkeren gebruiken nog steeds de oorspronkelijke taal uit de 
oudheid en dat kan verhullen dat hetgeen vandaag de dag beschreven wordt, 
uitgedrukt kan worden in de taal van wetenschap en techniek. Zo wordt 
er bijvoorbeeld gesproken over ‘de Vader’ en ‘de Zoon’, wat slechts termen 
waren die gebruikt werden om gigantische (hoewel uiteindelijk ook simpele) 
concepten te beschrijven op een manier zodat men ze in die tijd kon vatten. 
Want wat heeft het voor zin om over kwantumfysica en kwantumcomputers 
te spreken als mensen nog in de steentijd leven? Verhalenvertellers en dragers 
van kennis gebruikten logischerwijs termen en symbolen uit die tijd om hun 
boodschap over te brengen en dat gold voor alle religies en vereringsvormen. 
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Toen was dat prima en noodzakelijk, maar we kunnen nu nieuwe stappen 
zetten. Onze kennis over de verborgen werelden van de kwantummechanica 
en nog veel meer is sindsdien enorm gegroeid, maar religies en inheemse 
volkeren (lovenswaardige uitzonderingen daargelaten) gebruiken nog steeds 
de taal uit een ander tijdperk. Een update is dringend gewenst en dat is een 
van de bedoelingen van dit boek. We zullen zien dat:

1   thema’s van religies en inheemse culturen in principe correct zijn, met de 
nadruk op in principe.

2   de meeste verhalen zo omgedraaid en vervormd zijn geraakt ten opzichte 
van het origineel dat miljarden mensen vandaag de dag precies het 
tegenovergestelde volgen en vereren van wat ze denken dat het is.

3   we niets en niemand zouden moeten vereren aangezien wij die iets en 
iemand zijn.

Om te laten zien hoe dat zit is er een totale herevaluatie nodig van wat wij 
de ‘werkelijkheid’ noemen – de ‘wereld’ die we denken te ‘zien’ en waarmee 
we denken dagelijks in verbinding te staan. Ik heb dit openingshoofdstuk 
‘Het meest essentiële om te weten’ genoemd, omdat zonder die kennis al het 
andere tot niets zal leiden. En de onderdrukking ervan heeft ervoor gezorgd 
dat in opeenvolgende generaties in opeenvolgende culturen vele levens 
geleefd worden zonder fundamentele vragen te beantwoorden als: Wie ben 
ik? Waar ben ik? Wat doe ik hier? Er zit een cruciaal geheim achter waarom de 
antwoorden van ons weg zijn gehouden, en als die sluier wordt weggenomen, 
zal de samenleving, zowel oud als modern, transformeren naar een grote 
helderheid. Inderdaad een geval van Alles wat je moet weten, maar wat je nooit 
is verteld. Een systematisch opgelegde onwetendheid houdt de mensheid 
gevangen in een perceptuele dienstbaarheid, die het mogelijk maakt dat 

enkelen controle uitoefenen over zeer 
velen (afb. 4). Als we onszelf willen 
bevrijden van deze tirannie, zal eerst 
de sluier van de perceptuele illusie 
moeten worden opgeheven.

Afb. 4: ‘Wie ben ik? Waar ben ik?’
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De werkelijkheid checken
De schaal van de illusie is verbluffend. Vraag aan de overgrote meerderheid 
van de mensen of ze in een vaste, ‘fysieke’ wereld leven en ze zullen je verbaasd 
aankijken vanwege alleen al het feit dat je die vraag stelt. ‘Ja, natuurlijk – wat 
is dat voor domme vraag.’ Maar feitelijk is het niet zo. Niet zo. Denk daar eens 
over na. Elke ochtend ervaren we een ‘vast’ lichaam dat uit een ‘vast’ bed stapt 
om een ‘vast’ ontbijt te eten en dat daarna door ‘vaste’ straten rijdt in een ‘vast’ 
vervoermiddel op weg naar ‘vast’ werk of ‘vast’ wat dan ook. Maar de hele 
tijd is dat ‘vaste’ er niet. Extremere illusies dan deze zullen we niet krijgen. Ik 
moet lachen als ik het nepnieuws van de reguliere media andere versies van 
gebeurtenissen hoor afdoen als ‘complottheorieën’ en ‘te vergezocht om waar 
te kunnen zijn’, terwijl zij over de wereld berichten vanuit het perspectief dat 
alles ‘vast’ is, wat niet zo is. De zelfbegoocheling is gigantisch omdat dit ook 
geldt voor de schaal van de perceptieprogrammering. Er is mij bijna dertig jaar 
lang het etiket ‘gek’ en ‘geestesziek’ opgeplakt vanuit de reguliere samenleving 
– met name door de media – op basis van precies die zelfbegoocheling. Veel 
van de dingen die ik beweer, zouden niet mogelijk zijn als onze werkelijkheid 
fysiek en vast zou zijn, maar dat is niet het geval. De mensen die afwijzen 
en ridiculiseren wat ik zeg, doen dat vanuit het perspectief van ‘vastheid’ en 
hebben geen idee wat de wereld werkelijk is. Niet vreemd dus dat ze me ‘gek’ 
noemen. Er wordt ons verteld dat onze materiële werkelijkheid opgebouwd 
is uit atomen en dat daardoor alles vast en fysiek is. Maar wacht even, atomen 
hebben geen vastheid en kunnen dus ook geen vaste wereld voortbrengen 
(afb. 5). Er wordt gezegd dat atomen een kern hebben waar elektronen omheen 
draaien in een samenhang die te 
vergelijken is met minizonnestelsels. 
En al het overige is ‘lege ruimte’. Hoe 
kan dit een vaste wereld creëren dan? 
Ik betwist overigens ook dat de kern 
en de elektronen vast zijn, dat zelfs 
hun materiële bestaan illusionair is, 
hoewel de kwantumfysica hun een 
marginale mate van stoffelijkheid 
toedicht. Hier een citaat dat dat 
‘marginale’ in een context plaatst:

Als de kern de grootte van een pinda zou 
zijn, zou het atoom de grootte hebben van 
een honkbalstadion. Als alle dode ruimte uit 

In een atoom / Elektron / Baan / Kern

Afb. 5: Hoe kunnen atomen die geen vastheid hebben 
een ‘vaste’ wereld creëren?
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8 De betovering afwerpen

Wanneer een blinde geleid wordt door een blinde, zullen beiden in een gat vallen.
– Evangelie van Thomas

Voor de manipulatie door de Verborgen Hand is er één doel dat boven alle 
andere staat – de perceptie. Zonder het beheersen van de perceptie zou al 
het andere omvallen. Perceptie is alles. De geesten van de mensen moeten 
gesloten blijven om de ontmaskering van de wereld en de werkelijkheid zoals 
die echt is te verhinderen. 
 Perceptie en geloof bepalen ons gedrag, wat we wel en niet doen, wat 
we wel en niet aanvechten, wat we wel en niet steunen. Maar het gaat nog 
veel dieper. Ik heb eerder al het verband laten zien tussen onze percepties 
van de werkelijkheid en de ervaren werkelijkheid, via het kwantumveld 
van mogelijkheden en waarschijnlijkheden. Percepties = frequentie = de 
frequenties waarmee we in contact staan in het kwantumveld = wat we 
decoderen en holografisch laten manifesteren als de ervaren werkelijkheid:

Ongelukken gebeuren nu eenmaal, wordt vaak gezegd. Maar in een 
kwantumuniversum bestaan geen dingen als ongelukken, alleen mogelijkheden 
en waarschijnlijkheden die zich kunnen manifesteren via onze perceptie.

De archontische Reptilianen en hun hybride bloedlijnvertegenwoordigers 
weten dat ze via hun controle-uitoefening over onze perceptie kunnen 
voorkauwen wat de mensheid zal manifesteren. Het plan bestaat eruit om 
de perceptie zodanig te programmeren dat mensen hun eigen holografische 
(golfvorm)gevangenis zowel op individueel als collectief niveau decoderen 
vanuit het kosmische internet. Wat je gelooft, wordt je gewaar en wat je 
gewaar wordt, ervaar je. Je hoeft niet eens per se de kosmische informatiebron 
te beheersen als je kunt programmeren welke delen van die bron door je 
doelpopulatie gedecodeerd worden naar de gewaargeworden en ervaren 
realiteit. Om deze essentiële perceptiebeheersing tot stand te brengen is een 
mensen-‘leven’ van begin tot eind een onophoudelijk perceptieprogramma 
geworden voor diegenen die niet door de perceptuele muren heen breken en 
zich verbinden met het bewustzijn daar voorbij. Dat kan niet waar zijn? O, zeker 
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wel, het is waar. De archontische Reptilianen en hun hybride El-ite hebben een 
doorlopend programmeersysteem gecreëerd, waarin de bevolking waarop dit 
systeem gericht is grotendeels zichzelf programmeert. Elke generatie wordt 
perceptueel geprogrammeerd door de voorgaande generaties en door de druk 
vanuit de eigen generatie. Baby’s in de baarmoeder worden beïnvloed door hun 
informatie-omgeving, die geabsorbeerd wordt in de vorm van frequenties, en 
zodra ze geboren zijn, begint het echte werk. Er wacht hun een vloedgolf aan 
perceptieprogrammeringen, ongeacht de cultuur, en de essentie hiervan is het 
kapen van de aandacht – want energie (informatie, perceptie) volgt aandacht. 
Ze willen dat je je hele leven gefocust bent op de afzonderlijke onderdelen, 
zodat je niet het hele plaatje ziet waarin overal verbondenheid en een grotere 
samenhang blijken te zijn (afb. 323). In Plato’s ‘allegorie van de grot’ geloofden 
de gevangenen in een illusionaire werkelijkheid omdat hun aandacht zich 
alleen richtte op de muur met de schaduwen. De informatie om de schaduwen 
in hun grotere context te plaatsen werd hun onthouden. Als je het geheel niet 
kunt zien, kun je de wereld zoals hij werkelijk is ook niet zien. De afzonderlijke 
onderdelen in het geval van de mens zijn de vijf zintuigen die alleen maar de 
holografische illusie kunnen ervaren en niet het eeuwige en oneindige dat 
buiten zijn frequentiemuren ligt. Het resultaat is een vervormde perceptie 
van alles, die alleen maar pixels en geen plaatjes ervaart. Ik weet nog dat ik als 
kind op een oude zwart-wittelevisie naar een quiz keek waarbij de deelnemers 
plaatjes te zien kregen van alledaagse objecten die vele malen vergroot 
waren. Meestal kon je niet zien wat het was tot de camera geleidelijk afstand 
nam en je je realiseerde dat het een bloemkool of een kussen was (afb. 324). 

Het creëren van de werkelijkheid 
Al Het Mogelijke / Perceptie / Ervaring 

Afb. 323: Welk hele plaatje? Ik zie alleen afzonderlijke 
onderdelen.

Afb. 324: De vleugel van een vlinder van heel dichtbij 
bekeken. Wie had zonder die context geweten wat dit 
was?
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De manipulatie van onze werkelijkheid kun je daarmee vergelijken, behalve 
dan dat de camera nooit uitzoomt, tenzij je dat effect zelf weet te bereiken via 
een verruiming in bewustzijn. Richt je aandacht op een object heel dichtbij 
en waar is de rest van de wereld gebleven? Waar is het perifere zicht dat het 
hele plaatje toont? Probeer eens tegen iemand te praten die helemaal in beslag 
genomen is door een computerspel of smartphone. Die hoort je gewoon niet. 
Dat is de kracht van aandacht. Wat is het leven van een mens als je het helemaal 
ontleedt? Een punt van aandacht. Het spectrum en de breedte van die aandacht 
bepalen of we ons wel of niet bewust zijn van de grotere werkelijkheid. We 
kunnen niet zeggen dat we ‘in’ een ‘wereld’ leven, eerder dat we een interactieve 
informatiebron decoderen, en wat zich via ons vanuit die bron ontvouwt, wordt 
bepaald door onze perceptie (die de focus bepaalt). Beheers de perceptie en je 
beheerst alles tot en met de werkelijkheid die de mensen ervaren als wat ‘zij’ 
zijn en wat ‘het leven’ is. Tegen deze achtergrond bezien kan het nauwelijks een 
verrassing genoemd worden dat het hele archontische systeem gericht is op het 
programmeren van de perceptie en dat bombardement gaat onverminderd door 
van de wieg tot het graf. Edward Bernays, de Oostenrijks-Amerikaanse ‘vader 
van de public relations’ en neef van de grote psychoanalyticus Sigmund Freud, 
schreef het volgende in zijn boek Propaganda uit 1928:

We worden geregeerd, onze geesten worden in een mal gevormd, onze smaak 
wordt gevormd, onze ideeën worden aangedragen, grotendeels door mannen 
van wie we nog nooit hebben gehoord (...). In vrijwel elke handeling in ons 
dagelijks leven, of het nu is in de sfeer van de politiek of de zakenwereld, in 
onze sociale omgang of onze ethiek, worden we gedomineerd door een relatief 
klein aantal mensen (...) dat de mentale processen en sociale patronen van 
de massa begrijpt. Zij zijn het die aan de touwtjes trekken die de algemene 
geestestoestand aansturen.

Bernays zei dat het geheim bestond uit ‘het sturend vormgeven van de 
instemming van het volk’ om hen te beheersen en kort te houden ‘naar 
onze wensen zonder dat zij daar vanaf weten’. Hij beschreef dit als ‘de ware 
heersende macht in onze samenleving’ en noemde het een ‘onzichtbare 
regering’. Dat is tegenwoordig ook wel bekend als de ‘geheime regering’ of 
de ‘Deep State’ (hoewel deze twee verschillende functies hebben), die altijd 
aanwezig is om de eigen agenda te bevorderen, terwijl de ‘morgen-weer-
weg-politici’ de illusie wekken dat zij de dienst uitmaken. De archontische 
‘bloedlijn’-softwarenetwerken en hun menselijke lakeien hebben wereldwijd 
een waanzinnige, wereldomspannende structuur van mind control en 
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9 De betovering in stand houden

Grote geesten denken op vergelijkbare wijze, omdat er een grotere Geest  
door hen heen denkt.
– Criss Jami

De kern van de perceptieprogrammering wordt in de kindertijd en tienerjaren 
opgelegd door ouders, ‘onderwijs’, religie en groepsdruk, en vervolgens in de 
rest van ons leven voortdurend aangevuld en bevestigd door talloze andere 
bronnen. Het feit dat een groeiend aantal mensen nu door de sluier van alle 
bedrog heen begint te zien, is blijk van de kracht van bewustzijn ten aanzien 
van zelfs de meest standvastige programmeringen.
 Cruciaal voor zowel het doorbreken van de betovering als het in stand 
houden ervan is de wereldwijde media, die dagelijks de percepties van de 
postzegelwerkelijkheid bevestigen (afb. 385). De term ‘media’ komt van 
‘medium’, dat ‘interveniërende substantie’ en ‘interveniërende instantie’ 
betekent – vandaar ook de term paranormaal ‘medium’. Erg toepasselijk 
dus voor de media die ‘ertussenin zitten’ op dat cruciale punt tussen wat er 
in de wereld gebeurt en wat de mensen verteld wordt dat er gebeurt. Om 
een perceptiemisleiding tot stand te brengen en in stand te houden is per 
definitie een controle-uitoefening over informatie nodig. Percepties worden 
gevormd vanuit de informatie die ontvangen wordt. Dat kan alles zijn, van 
persoonlijke ervaringen tot het 
achtuurjournaal, maar als het gaat 
om het vormen van een visie op het 
leven en op gebeurtenissen in de 
wereld, hebben de meeste mensen 
duidelijk meer ervaringen uit het 
achtuurjournaal dan persoonlijk 
opgedaan. De schaal waarop de 
media (en daarmee informatie) 
in handen zijn van bedrijven, is 
ongelooflijk. Slechts een handvol 
megabedrijven is eigenaar van 
de Amerikaanse media en die 

Programmeerfase 4 / De reguliere media

Afb. 385: De propaganda-arm van het Systeem.
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bedrijven zelf zijn weer eigendom van een handvol miljardairs. Op hun 
beurt zijn die miljardairs eigendom van het Web en het Web is eigendom 
van de Spin. Dat is in de hele wereld zo. Het lijkt misschien zo dat er talloze 
mediakanalen zijn in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, maar ze zijn voor het 
overgrote deel eigendom van slechts zes bedrijven – News Corp, Viacom, 
Time Warner, Disney, CBS Corporation en NBC Universal. Ga diep genoeg 
het Web in en je zult zien dat alle zes onder controle staan van hetzelfde 
verborgen netwerk. Slechts een zeer klein aantal aan het Web verbonden 
personen is wereldwijd eigenaar van de media, de ‘entertainment’-industrie 
– inclusief Hollywood – en het internet. Er zijn talloze verschillende 
televisie- en radiozenders, ontelbaar veel kranten en een keur aan 
tijdschriften op het gebied van elk onderwerp dat je je maar kunt voorstellen 
– er lijkt een eindeloze keuze te zijn aan op het oog onafhankelijke bronnen, 
maar onderzoek maar eens hoe weinig mensen uiteindelijk eigenaar zijn van 
dit alles. Je zult geschokt zijn. Ik heb dit uitgebreider behandeld in Human 
Race Get Off Your Knees en The Perception Deception en voor wat betreft 
Groot-Brittannië zou je eens ‘list of Trinity Mirror titles’ kunnen intypen in 
een zoekmachine om te zien waar alleen al die groep eigenaar van is in het 
hele land. Vaak zijn media-eigenaren ook meer dan alleen dat en dat creëert 
enorme belangenverstrengelingen. De miljardair Jeff Bezos is eigenaar 
van zowel Amazon als The Washington Post en hij sloot voor Amazon een 
overeenkomst van $ 600 miljoen met de CIA, terwijl The Washington Post 
verhalen over de CIA brengt (afb. 386). Dat gaat toch niet samen? Waar 
liggen de grenzen tussen de media en de staat, en belangrijker nog: de Deep 

State? Die zijn er niet 
meer, als ze er al ooit 
geweest zijn, behalve 
in theorie.

The Daily CIA
The Washington 
Post en andere grote 
reguliere kranten 
kennen een lange 
geschiedenis van 
innige betrekkingen 
met netwerken van 
inlichtingendiensten 
binnen de Deep 

Jeff Bezos is eigenaar van Amazon, dat een contract van $ 600 miljoen 
met de CIA heeft verdiend 
Jeff Bezos is ook eigenaar van The Washington Post, die bericht over de 
CIA. Zou daar iets mis kunnen gaan?

Afb. 386: Belangenverstrengeling is voor de wereldomspannende El-ite 
niet relevant.
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State, die buiten het politieke systeem van stembussen en tijdelijke ‘leiders’ om 
opereren. Dat is vele malen naar buiten gebracht door ingewijde journalisten, 
zoals de Watergate-journalist Carl Bernstein, die voor The Washington Post 
werkte. Het onderzoek van de US Senate Select Committee uit 1976 naar 
‘betrokkenheid van de regering bij activiteiten van inlichtingendiensten’ 
onder leiding van Idaho-senator Frank Church dekte volgens hem veel toe 
over de controle die de CIA uitoefende over de media. Desondanks erkende 
de Commissie Church dat ongeveer vijftig mensen die verbonden waren aan 
de inlichtingendienst Amerikaanse journalisten waren of werknemers van 
Amerikaanse mediaorganisaties en dat ‘op zijn minst twaalf nieuwsorganisaties 
en commerciële uitgeverijen in het verleden in het buitenland een 
samenwerkingsverband hadden met CIA-agenten’. Nou, laat dat ‘in het 
verleden’ maar weg. In het Church-rapport stond over de CIA-manipulatie 
van buitenlandse media: ‘De CIA onderhoudt momenteel een netwerk van 
enkele honderden buitenlanders over de hele wereld verspreid dat (...) de CIA 
directe toegang verschaft tot een groot aantal kranten en tijdschriften, vele 
persbureaus en nieuwsorganisaties, radio- en televisiestations, commerciële 
uitgeverijen van boeken en andere buitenlandse mediakanalen.’ Vandaag 
de dag is dat netwerk veel omvangrijker dan het in 1976 was; de coördinatie 
tussen Noord-Amerikaanse en Europese media, bijvoorbeeld, is het duidelijkst 
te zien in de manier waarop ze verhalen die van belang zijn voor de CIA en 
het Web behandelen, verzinnen en herhalen in de gewenste vorm (afb. 387). 
‘Rusland is slecht’ is daar een actueel voorbeeld van. De toonaangevende 
Duitse journalist Udo Ulfkotte, voormalig adjunct-hoofdredacteur 
van de grote Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung, onthulde hoe 
inlichtingendiensten controle uitoefenen over de media. Kort daarna overleed 
hij in januari 2017 op de leeftijd van 56 jaar aan een hartaanval. Ulfkotte zei dat 
hij gedwongen werd om artikelen 
te publiceren onder zijn eigen naam 
die hem waren aangeleverd door 
inlichtingendiensten. Weigerde hij 
dat, dan zou het hem zijn baan kosten. 
Ulfkotte had daar uiteindelijk zo 
genoeg van dat hij besloot ermee in 
de openbaarheid te treden, te midden 
van de hysterische propaganda om 
Rusland te demoniseren en een 
oorlog met het Westen op gang te 
krijgen. Hij zei:

De media? / Noem ons maar de CIA, hoor.

Afb. 387: Inlichtingendiensten hebben een enorme 
invloed op wat je ziet en hoort – of niet.
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12 Het gebeurt vóór je ogen 

Als de maan er is, ziet niemand de sterren.
– Amit Kalantri

In de komende hoofdstukken zal ik samenbrengen waar alles wat ik tot nu 
toe uiteen heb gezet, toe heeft geleid en hoe een en ander gepland staat te 
eindigen. Dat zal een heel andere uitleg van gebeurtenissen in de wereld 
behelzen dan de dagelijkse spin die ons vanuit het Reguliere Alles bereikt.
 Wat essentieel is, is context. Je kunt naar mensen en gebeurtenissen 
afzonderlijk kijken en dan krijg je een bepaalde indruk, maar als je ze met 
elkaar verbindt, wow, dan ziet het er ineens heel anders uit. De reguliere media 
doen van dit alles verslag alsof het een reeks niet-verbonden zaken betreft 
die willekeurig en op zichzelf staand plaatsvinden. Dat gebeurt doordat 
90 procent van de reguliere media onwetend is over de samenhang en context, 
terwijl misschien 10 procent enig niveau van bewustzijn heeft over het feit 
dat dingen mogelijk niet allemaal zijn zoals ze lijken. Het merendeel van 
de laatstgenoemde categorie negeert dan evenwel nog steeds wat zij weten 
om hun carrière te beschermen of omdat zij degenen in de schaduw dienen, 
die afhankelijk zijn van een onwetende en volgzame media om de kloof te 
verbergen tussen wat er werkelijk gebeurt en wat de bevolking verteld wordt 
dat er gebeurt. De hele basis van mijn werk gedurende de laatste dertig jaar 
is steeds geweest om mensen en gebeurtenissen in een context te plaatsen 
en te onthullen hoe die met elkaar verbonden zijn. Als je die draden met 
elkaar verbindt, zie je het Web en als je de pixels met elkaar verbindt, zie 
je het hele plaatje. Houd je dat allemaal gescheiden, zoals de politici en 
media doen, dan lijkt het een verwarrende opeenvolging van willekeurige 
gebeurtenissen zonder samenhang of richting. Maar in werkelijkheid hebben 
ze beide, en de El-ite is er doodsbenauwd voor dat jij ze ziet. Als personen, 
organisaties en gebeurtenissen eenmaal in hun ware samenhangende context 
worden geplaatst, ziet de wereld er heel anders uit. Die samenhang is actief 
op meerdere niveaus binnen de wereld van het ‘zichtbare’ en tussen het 
‘zichtbare’ en ‘niet-zichtbare’ in. Wat in het zichtbare gedeelte de reden lijkt 
te zijn voor iets, kan in het niet-zichtbare gedeelte een veel diepere betekenis 
hebben. Neem bijvoorbeeld een oorlog. De reguliere verklaring voor een 
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oorlog zal zijn wat de dominerende krachten achter de media (vooral westerse 
politici en bedrijven) zeggen dat die is. ‘Een invasie is noodzakelijk om 
deze dictator ervan te weerhouden dat hij zijn eigen volk ombrengt!’ Maar 
verbind je de punten binnen het zichtbare spectrum, dan zie je dat het een 
verzonnen excuus is om een bepaald regime, dat men al op de korrel had, te 
kunnen elimineren als onderdeel van de veel grotere strategie van het najagen 
van wereldwijde overnames en controle-uitoefening. Betreed je echter het 
niet-zichtbare spectrum, dan blijkt de archontisch-reptiliaanse kracht die 
zich voedt met de angsten van de mens en andere laagfrequente emoties het 
belangrijkste, en ook het oorlog voeren op zichzelf. Er zal in het zichtbare 
gedeelte zeker ook een ideale archontische opeenvolging van oorlogen zijn 
voor ‘verdeel en heers’ ten aanzien van de bevolking en het toe-eigenen van 
hun land, hulpbronnen en vrijheid, maar de primaire focus is erop gericht 
dat oorlog en conflicten van welke soort dan ook blijven plaatsvinden om 
het Beest energetisch te voeden via de emotionele respons van de mensen. 
Voortdurende oorlog en conflicten zijn de voornaamste prioriteit voor de 
archontische vervorming. Waar maken ze ruzie om? Dat maakt ons niet 
zoveel uit, als ze maar ruziemaken. Waar zijn ze bang voor? Dat maakt ons 
niet zoveel uit, als ze maar bang zijn. Gebeurtenissen kunnen alleen begrepen 
worden in hun ware perspectief als mensen beseffen dat wat er in het zichtbare 
spectrum gebeurt, georkestreerd wordt vanuit het niet-zichtbare spectrum.

De Hunger Games-
maatschappij

De wereld van het 
zichtbare wordt 
een open boek op 
het moment dat 
we twee vragen 
beantwoorden, 
namelijk: waar 
worden we naartoe 
geleid en wat zijn 
de psychologische 
technieken die ons 
daar brengen? De 
tweede vraag heb 
ik al beantwoord 
met de methoden 

Hunger Games-maatschappij / De 1%-elite / De politiestaat  
De massa levend in armoede

Afb. 443: De structuur van wat ik de Hunger Games-maatschappij noem.
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probleem-reactie-oplossing en het totalitaire stappenplan. Er zijn ook 
nog andere psychologische spelletjes om de collectieve perceptie van 
gebeurtenissen te manipuleren en te vertroebelen, maar dit zijn de twee 
pijlers van een wereldwijd psychiatrisch programma dat het op de menselijke 
psyche gemunt heeft. Op ‘fysieke’ wijze is het onmogelijk om een paar mensen 
controle te laten uitoefenen over een overgrote meerderheid, dus wordt dit 
gedaan door controle uit te oefenen over de geest en de percepties omtrent de 
werkelijkheid. En dan naar de eerste vraag: waar worden we naartoe geleid? 
Ik vergelijk deze al lang geleden geplande Brave New World met de Hunger 
Games-maatschappij, de filmserie die een dystopie weergeeft waarin een 
zeer klein aantal megarijke mensen via een kwaadaardige en meedogenloze 
militaire of politiestaat hun wil oplegt aan een door armoede getroffen 
bevolking, in stand gehouden via een alsmaar voortgaande onderwerping 
over de generaties heen. De film beschrijft de structuur van een wereldwijde 
maatschappij zoals die duidelijk elke dag een stapje verder geïnstalleerd 
wordt (afb. 443). Het plan is dat alles onder controle zal komen te staan van 
de één-procent, waarbij vrijwel de gehele mensheid onderworpen is doordat 
die voor haar overleving qua basisbenodigdheden totaal afhankelijk gemaakt 
is, mede door het militaire/politiesysteem van controle-uitoefening. Dat 
systeem wordt nu over de hele wereld geïnstalleerd onder het mom van ‘het 
beschermen van de bevolking tegen terrorisme’. Dat terrorisme wordt echter 
georganiseerd door dezelfde netwerken die zeggen dat we onze vrijheden 
dienen op te geven om ons te kunnen beschermen tegen terroristen waar 
zij de controle over hebben, die zij bewapenen en financieren – probleem-
reactie-oplossing. De planning is om ‘onze’ maatschappij nog slechts drie 
basisniveaus te laten hebben: de één-procent, degenen die hen dienen in de 
controlerende militaire/politiestructuur en de rest die onderworpen is in 

armoede en afhankelijkheid. De 
minachting vanuit de overheid voor 
de armen en noodlijdenden is een 
voorbeeld van de aanval van de één-
procent en hun uitvoeringsapparaat 
op de 99 procent. Mensen worden 
dakloos gemaakt en tegelijkertijd 
maakt de wetgeving het tot iets 
illegaals om onder de blote hemel 
te slapen. Daklozen te eten geven 
is in sommige steden ook illegaal, 
en mensen die voor deze mensen 

Oorlog tegen de daklozen in de Hunger Games-
maatschappij

Afb. 444: Archontisch-reptiliaans visitekaartje – geen 
empathie.


