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“A real Avatara does not want 
to be glorified.” 

Vedic Truth



5



6

The United Nations and the New World Order.

"The United Nations is the greatest fraud in 
history. It's purpose is to destroy the United 
States."

- John E. Rankin
a U.S. Congressman

"The age of nations must end. The governments of 
nations have decided to order their separate 
sovereignties into one government to which they 
will surrender their arms."
- U.N. World Constitution

The first president of the United Nations General 
Assembly, Paul-Henri Spaak, who was also a prime 
minister of Belgium and one of the early planners 
of the European Common Market, as well as a 
secretary-general of NATO, affirmed,
"We do not want another committee, we have too 
many already. What we want is a man of sufficient 
stature to hold the allegiance of all the people 
and to lift us up out of the economic morass into 
which we are sinking. Send us such a man, and 
whether he be God or devil, we will receive him."

No one will enter the New World Order unless he 
or she will make a pledge to worship Lucifer. No 
one will enter the New Age unless he will take a 
LUCIFERIAN Initiation."
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- David Spangler
Director of Planetary Initiative
United Nations

On transfer of sovereignty to the United Nations, 
those who do not conform to United Nations 
authority will be considered RESISTERS and 
declared ENEMIES OF THE GOVERNMENT. Public 
statements in support of the old ways and favoring 
continued United States nationalism will be 
considered ENEMY DOCTRINE.

To be honest, I am an insider and studied all this 
books but until this very day I refused to sell my 
soul to this crap, and that’s why until this day I am 
drugged into obedience and still living in a system 
that forces people to shut up or else .... drugs .... 
I was unblessed with the fact that my parents 
were unaware of the fact that the drugs that they 
inject within the rebels against the system contain 
nanotechnology and possible microchips in order 
to control people. Today Peter Johan told me that 
they already have put chips in our passports and 
they control people now by keeping them addicted 
to their smartphones and / or computers. As 
Aldous Huxley wisely said : Technological progress 
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has merely provided us with more efficient means 
for going backwards.

As conspiracy-researcher David Icke wisely asked : 
“Stop the mass drugging of our kids. Mass drugging 
of children and adults with psychological poitons is 
another pixel in the picture, another strand in the 
tapistry of control.

David continues with refering to Aldous Huxley :

"There will be, in the next generation or so, a 
pharmacological method of making people love 
their servitude, and producing dictatorship 
without tears, so to speak, producing a kind 
of painless concentration camp for entire 
societies, so that people will in fact have their 
liberties taken away from them, but will rather 
enjoy it, because they will be distracted from 
any desire to rebel by propaganda or 
brainwashing, or brainwashing enhanced by 
pharmacological methods. And this seems to be 
the final revolution."
Aldous Huxley, Tavistock Group, California Medical 
School, 1961

This is where we are going and it has to stop.
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Mind-control victim Britney Spears, who I 
mentioned in one of my former books wisely 
advised :

"Rebellion"

You might not believe it
But trust me this is true
You fall for their poison

And become a part of their crew
I'm in a rebellion

And I'm up against the truth
So will you join me?

Or will you be taken too?

You'll find it in rebellion
Your body starts breaking in

They're not believing what they're seeing
'Cause you're rebellion

You'll find it so compelling
'Cause everyone's yelling

'Cause your soul you're not selling
'Cause you're rebellion

Be wary of others
The ones closest to you

The poison they feed you
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And the voodoo that they do
But in rebellion there's a sparkle of truth

Don't just stand there
Do what you got to do

You'll find it in rebellion
You'll finally start breathing

They're not believing what they're seeing
'Cause you're rebellion

You'll find it so compelling
With everyone yelling

'Cause your soul you're not selling
'Cause you're rebellion

The eye that is deceiving is the one trapping us in
I'm fighting a losing battle and my patience is 

wearing thin
But in rebellion there's a glimmer of light

And nobody claims the crown without some 
sacrifice 

You'll find it in rebellion
You'll finally start breathing

They're not believing what they're seeing
'Cause you're rebellion

You'll find it so compelling
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'Cause everyone's yelling
'Cause your soul you're not selling

'Cause you're rebellion

Writer(s): Christopher Olsen 

I still believe that goodness wins in the end. But 
the problem with the New Age movement is that 
they hope to go to a Heaven on Earth paradise, a 
Utopia, while in fact their own books tell is truly 
that Kali Yuga started 5000 years ago with the 
death of Lord Krishna, and will last another 327 
000 years.

In de Yoga en Hindoe filosofie bestaan er 4 
tijdperken. Satya Yuga (het gouden tijdperk), 
Treta Yuga (het zilveren tijdperk), Dvapara Yuga 
(het bronzen tijdperk) en Kali Yuga (het ijzeren 
tijdperk). Wij bevinden ons nu in Kali Yuga dat 
volgens de telling (in de Surya Siddhanta) begon 
tussen 23 januari en 18 februari 3120 v.Chr. Kali 
Yuga staat volgens de filosofie voor de laagste van 
de vier cyclische tijdperken een proces die het 
universum doormaakt. Gelukkig duurt het laatste 
tijdperk niet lang ‘slechts’ 432.000 jaar. Dvapara 
Yuga is 2 x zo lang, Treta Yuga 3x zo lang en Satya 
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Yuga 4x zo lang. In totaal duurt de zogenaamde 
Catur Yuga (cyclus van het universum) 4.320.000 
jaar. Kali moet niet verwart worden met de Godin 
Kali maar verbind zich aan de demon Kali.

In Kali Yuga zal er steeds meer duisternis over de 
wereld heersten. Er wordt gelooft dat de 
mensheid geestelijk degenereert. Wat inhoud dat 
de mensheid dan het verst verwijderd is van een 
goddelijk beeld of ideaal. De meeste mensen 
zullen zich slechts bewust zijn van fysieke 
aspecten in het leven, materiële zaken zullen 
voorrang genieten wat leid tot hebzucht en een 
groot ego. De relatie tussen mensheid en een 
spiritueel leven wordt voornamelijk bepaald 
worden door bijgeloof en gezag. Er wordt gezegd 
dat aan het begin van de cyclus er zo’n hoge 
intelligentie heerst dat woorden niet geschreven 
hoeven te worden maar dat de woorden van mond 
tot oor gaan en zo wijsheid en kennis zich 
verspreid. Of zelfs door muzikale noten informatie 
wordt overgedragen en tot ver in het universum te 
horen is. De mensheid is pas veel later deze 
informatie gaan opschrijven om zo de kennis te 
behouden naar mate de intelligentie of het 
vermogen van opname hiervan afnam.

In de Srimad Bhagavatam (12.3.52) 
staat: “Datgene dat alleen bereikt kon worden 
door ononderbroken meditatie op Visnu in Satya 
Yuga, in Treta Yuga alleen bereikt kon worden 
door ceremoniële vuur yajna´s (ritueel), in 
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Dvapar yuga bereikt kon worden door 
buitengewoonlijke aanbidding van de Heer in een 
goddelijke vorm, is allemaal realiseerbaar in Kali 
Yuga door de beoefening van Hare Krsna maha 
mantra.

Er is in elk tijdperk een andere vorm van devotie 
toepasbaar. In Kali Yuga is alleen het zingen in 
volle overtuiging en overgave van Kirtan en Bhajan 
(devotionele liederen, repetities van de heilige 
namen van de Heer) voldoende om de liefde aan 
een godheid te tonen en zo verbinding te 
behouden.

Volgens de Vishnu Purana zal aan het eind van dit 
tijdperk Sri Kalki, de tiende en laatste avatar van 
hindoegod Vishnu, op de wereld verschijnen in de 
vorm van een strijder op een wit paard en de 
demon Kali doden en daarmee de wereld zal 
ontdoen van alle duisternis. Er zijn verschillende 
versies van wat daarna zal volgen. Sommige 
geloven dat dit het einde betekend. Andere 
geloven dat de wereld weer zal floreren en er 
opnieuw weer een gouden tijdperk aanbreekt en 
de cyclus weer van voor begint. Ik geloof zelf dat 
er nooit een einde aan iets zal komen en er altijd 
weer licht zal verschijnen na duisternis en 
hiermee een nieuw of andere tijd aanbreekt.

Volgens de Hindoe en Yoga filosofie verschijnt er 
in elk tijdperk een incarnatie van Vishnu. Steeds 
weer is deze avatar er om op zijn manier de 
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mensheid te helpen de juiste weg te kiezen. En de 
steeds veranderende geestelijke gesteldheid van 
de mens vraagt ook om een andere benadering. 
Alle wijsheden die worden gedeeld spreken een 
aparte groep aan. Zoals in het begin van Kali Yuga 
in de provincie Gaya, India de avatar verscheen in 
de vorm van Gautama de Boeddha om de mensen 
weer te herleiden naar het juiste pad. Niet alleen 
in deze filosofie maar in verschillende filosofieën 
en geloven is er steeds een persoon die op dat 
moment zijn doelgroep aanspreekt die het moet 
bereiken. En dat geldt voor iedere individu. Iets 
preekt jou aan of niet. Alleen jouw hart kan jou 
vertellen wat voor jou op dat moment de ultieme 
waarheid is. Je volgt jouw pad dat is altijd de 
juiste. Ook als je fouten maakt is dat om van te 
leren. Dit geldt ook in het grotere geheel. Ik 
geloof dat alles is zoals het moet zijn en je uit 
elke situatie iets kan leren en daarvan kan 
groeien. Zo ook in duisternis.

Moge we allen weer de weg naar het licht vinden.

Om Shanti.

Mijn grootste kritiek op de theosofie en de New 
Age beweging is, zoals ze toegeven op hun site, 
dat ze met Luciferische halve waarheden werken. 
Is er iets gevaarlijker dan de waarheid te 
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vermengen met de leugen. Ook merk ik dat de 
ware namen van de zogenaamde integere 
spirituele meesters die men kan ontmoeten 
gewoon niet in de boeken staan. De guru’s die mij 
uiteindelijk hebben geholpen, respectievelijk 
Bhakta Rik, Swami Nardanand en Dr Gabriel 
Cousens, staan nergens vermeld in de theosofische 
literatuur.

“Lucifer, the Light-bearer!  Strange and 
mysterious name to give to the Spirit of 
Darkness!  Lucifer, the Son of the Morning!  Is it 
he who bears the Light, and with its splendors 
intolerable, blinds feeble, sensual, or selfish 
souls?  Doubt it not!” – Albert Pike

Kijk dus goed uit voor dwaalleringen. Ik ben zelf in 
vele vallen moeten trappen alvorens ik waarlijk op 
G-d ging vertrouwen en niet op zijn tegenpool. Er 
is zoveel mindcontrol in de wereld, via media, 
televisie, reclame, radio, en er wordt zo 
ingespeeld op de angst van de mensen dat het 
heel moeilijk is om verbonden te blijven met een 
hoge energie. Omdat het sinds de dood van 
Krishna geleden is dat er nog redelijk wat licht in 
de wereld was, verbind ik mezelf met Krishna en 
Kalki door hun namen te chanten. Ook roep ik 
regelmatig de aartsengelen Michael en Rafael aan. 
Er zit een heuse deceptie in de hele New Age 
beweging en de theosofie. Ze is gekleurd door 
Luciferisch  denken, wat de boel verziekt met 
halve waarheden. Soms kom je wel eens iets 
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interessant tegen, maar het gevaar bestaat erin 
dat je in je denken blijft zitten, in plaats van tot 
je hart te komen. Zoals Blavatsky zelf toegeeft : 
‘Het denken kan het werkelijke doden.’ Buddha 
zegt dan weer : “De weg is niet in de lucht, maar 
in het hart.” Naar mijn onderzoek bij o.a. Manly 
P. Hall in zijn secret teachings of all ages, las ik.

Spiritualiteit is gezond, religies kunnen gebruikt 
worden voor mindcontrol, wat slecht is, David Icke 
verzet zich hiertegen, maar de autoriteit van de 
Indische Veda’s neem ik toch wel aan, en het doen 
van mantra’s help écht wel. Dat is ook mijn 
boodschap : wapen je met chanten, het doen van 
mantra’s en blijf weg van het duistere. In deze 
tijden leven is niet gemakkelijk maar er is een 
weg uit. G-d helpt altijd, Zijn engelen zijn er om 
ons te helpen, ze beschermen ons allemaal, en 
zoals verwacht – zo besprak ik met Gabriella – zijn 
er nog miljoenen engelen op komst, ook in deze 
moeilijke tijden. Gabriella gelooft ook rotsvast in 
het eeuwige leven.

In de federale politiek van België, de federale 
regering dus, stellen we vast dat wie zich teveel 
verzet en te rebels tegen het systeem ingaat, aan 
de kant wordt geschoven en onder druk wordt 
gezet om te zwijgen. Goede politici hebben het 
niet gemakkelijk. Ze voeren een helse strijd, en in 
stilte steun ik ze te blijven vechten voor het 
goede.
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It is said that the Kṛṣṇa consciousness movement 
will be prominent within the next ten thousand 
years, but after that people will all become 
mlecchas and yavanas.

"My dear Ṭhākura Haridāsa, in this age 
of Kali most people are bereft of Vedic culture, 
and therefore they are called yavanas. They are 
concerned only with killing cows and 
brahminical culture. In this way they all engage 
in sinful acts.   (More...)

From this statement by 
Śrī Caitanya Mahāprabhu we can clearly 
understand that the word yavana does not refer 
only to a particular class of men. Anyone who is 
against the behavior of the Vedic principles is 
called a yavana. Such a yavana may be in India or 
outside of India. As described here, the symptom 
ofyavanas is that they are violent killers of cows 
and brahminical culture. We offer our prayers to 
the Lord by saying, namobrahmaṇya-devāya go-
brāhmaṇa-hitāya ca. The Lord is the maintainer of 
brahminical culture. His first concern is to see to 
the benefit of cows and brāhmaṇas. As soon as 
human civilization turns against brahminical 
culture and allows unrestricted killing of cows, we 
should understand that men are no longer under 
the control of the Vedic culture but are all 
yavanas and mlecchas. It is said that 
the Kṛṣṇa consciousness movement will be 
prominent within the next ten thousand years, but 
after that people will all 
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become mlecchas andyavanas. Thus at the end of 
the yuga, Kṛṣṇa will appear as the 
Kalki avatāra and kill them without consideration.

Eerlijk gezegd, in dit Kali Yuga is het zo 
gemakkelijk om terug te vallen via intoxicatie en 
sex dat ik altijd in moeilijke momenten – zeker nu 
met de Kerst-en nieuwjaarsdagen, voortdurend in 
stilte de Maha-Mantra chant. Ook roep ik 
Aartsengel Michael voortdurend aan en verbind ik 
me innerlijk met Maitreya en de Kalki-Avatar die 
uiteindelijk pas verwacht wordt binnen enkele 
honderduizenden jaren. Aangezien tijdsreizen 
bestaat, en tijd een illusie is eens je buiten de vijf 
zintuigen kan gaan via meditatie, is er veel 
mogelijk. Mijn leven is wel een deel gevormd door 
de theosofen, en het altruïsme heb ik er wel aan 
overgehouden. Ik ben tot G-d gekomen. Back to 
Godheid, zou Prabhupada zeggen.

In het boekje Mensen-en zonneinwijding van Alice 
Bailey lees je :

Kali yuga "Yuga" is an age or cycles. According to 
the Indian philosophy our evolution is divided into 
the four yugas or cycles. The Kali-yuga is the 
present age. It means the "Black Age," a period of 
432,000 years.

If we can take it as a source, wikipedia tells us : 


