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Inleiding

“The truth is always something that is told, not something that is 
known. If there were no speaking or writing, there would be no 
truth about anything. There would only be what is.” 
― Susan Sontag, The Benefactor

Remember, all I’m offering is the Truth

- Morpheus

Welcome to the Real World.

Dit boek schrijf ik niet voor de lol. Er komt veel 
research bij kijken en het is niet gemakkelijk dit 
neer te schrijven omdat ik niet alleen 
ervaringsdeskundige ben betreffende de materie, 
maar ook veel lijden in mijn omgeving heb gezien.

Toch doe ik het onderzoek en raad U alvast het 
volgende boek aan : The Illuminati Formula Used To 
Create An Undetectable Mind Controlled Slave, door 
Fritz Springmeier en Cisco Wheeler.  Lees dit boek 
als handleiding tot deprogrammatie en tracht niet te 
oordelen over wat je leest. Het kan slachtoffers van 
MIND CONTROL helpen op lange termijn los te breken 
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van hun programmatie vooral door inzicht te krijgen 
in de processen van mindcontrol. Het boek werkt in 
twee richtingen, het kan misbruikt worden om te 
programmeren, of gebruikt worden om mensen vrij 
te maken van hun foute conditioneringen. Het is 
bedoeld voor deprogrammatie.

Als ik terugkijk op de weg die ik heb afgelegd dan 
mag ik me gelukkig prijzen dat ik zoveel informatie 
heb kunnen opdoen. Intuïtief wist ik bepaalde dingen 
maar ik werd zelden geloofd en het systeem doet er 
amper iets aan mensen vrij te maken. Links en rechts 
kom je eens een goede, heilzame of zelfs heilige ziel 
tegen die erin werkt, maar verder moet je het niet 
teveel buiten jezelf zoeken. Het Koninkrijk God’s zit 
In U, niet waar?

Maar God heeft ook een tegenpool en die maakt het 
vaak zeer goede mensen zeer moeilijk. Wie gelooft 
wordt vaak al als een halve gare bestempeld, en wie 
bepaalde dingen begint door te krijgen die er gaande 
zijn, wordt te vlug ten onrechte bestempeld tot 
paranoïde schizofreen, terwijl deze mensen gewoon 
ontwaken, beproefd worden en vaak wijzer zijn dan 
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hun behandelende artsen die enkel maar kennis 
hebben genomen van wat hen op school werd 
geleerd. Het vergt iemand met Innerlijke Kennis van 
de Ziel en Diens Geheimen zoals Rudolf Steiner het 
zou noemen, om hier een groter licht over te laten 
schijnen Rudolf Steiner was een vrijmetselaar van 
hoge graad en wist waarover hij schreef. Hij was 
minstens hooggevoelig te noemen en zag meer dan 
de anderen. Ze zijn dus zeker niet allemaal slecht bij 
de vrijmetselarij, maar bij anderen is de ethiek toch 
ver zoek, zoals bijvoorbeeld bij Benjamin Netanyahu.

Wie het laatste boek van David Icke leest doet 
ontzettend veel inspiratie op. Het hoofdstuk over 
mindcontrol spreekt voor zich.

‘You are one of the rare people who can separate 
your observation from your preconception. You see 
what is, where most people see what they expect.” – 
John Steinberg

Wie in het boek van David Icke leest over mind-
control stelt ernstige dingen vast.


