De schokkende waarheid rondom buitenaards contact
Er is een document boven water gekomen, waaruit blijkt, dat wat wij vaak ‘buitenaardsen’ noemen,
in werkelijkheid ‘entiteiten/ demonen/ gevallen engelen’ zijn, die reizen tussen de verschillende

Maar dit zijn geen mensen van andere hoge Galactische
beschavingen, maar een behoorlijke misleiding, afleiding vooral
op spiritueel gebied.
dimensies.



https://vault.fbi.gov/UFO

Ze zijn dus vaak niet afkomstig van andere planeten, of
zonnestelsels maar komen uit andere dimensies.
De Amerikaanse regering, is hier sinds 1947 van op de hoogte.

Natuurlijk zijn er miljoenen andere hoge galactische rassen

Wij mensen zelf zijn namelijk van oorsprong scheppende
wezens, waar helaas nog steeds erg veel mensen op aarde
onbewust van zijn, welke kracht wij in ons dragen en er wordt
ook van alles aan gedaan omdat op een zeer complexe manier te
zien voorkomen, doordat we niet de echte werkelijkheid zien en
we via ons brein continue worden gecontroleerd en bijgestuurd.

Het betreft hier nu dus de Sheti’s, een reptiliaans
ras, waar in artikel ‘De verborgen geschiedenis
van de aarde ’ al eerder iets over is vermeld


https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-verborgen-geschiedenis-van-de-aarde/

Zij namen onder aanvoering van de rebellerende
reptiliaanse koningin Ishtar/Lilith, ongeveer
6 duizend jaar geleden de macht over en zijn tot
op de dag van vandaag, de onzichtbare macht
achter de schermen hier op aarde.
De Sheti’s zijn niet in staat zichzelf te reproduceren en kunnen
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zich enkel staande houden d.m.v. klonen. Ze

gebruiken
onze levensenergie om zich mee te voeden. Dit
komt vrij via onze emoties, denk bijv. aan angst,
stress en trauma.
Rituele satanische offers, spelen hier ook een zeer belangrijke
rol bij. In alle hoge kringen, zoals de Illuminatie families; de
Koninklijke bloedlijnen; het Vaticaan e.d. worden deze rituelen
uitgevoerd in ruil voor macht en rijkdom.


https://www.wanttoknow.nl/overige/de-machten-achter-de-schermen/



http://leozagami.com/2019/11/17/sex-abuse-scandal-in-the-popes-choir-further-exposed-onitaliantv-shocks-the-world/

Ze hebben een methode ontwikkeld om de
emotionele explosie die tijdens ons overlijden vrij
komt, af te tappen via de ‘ witte tunnel’ en ons zo
opnieuw in ditzelfde slavenbestaan terug te
plaatsen.
Deze machtsovername door de Sheti’s, was volledig illegaal.
Alle rechten om dit universum te mogen ontwikkelen, waren
sinds de geboorte van dit zonnestelsel, toegekend aan de
Siriaanse koningen. Met behulp van o.a. het Amerikaanse leger,
hebben de Sheti’s de macht en hun rijkdom in dit zonnestelsel
(ERIDU) weten te behouden.


https://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles.htm
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In de Galactische wetten is bepaald, dat er op
geen enkele wijze zonder toestemming van een
volk of ras ingegrepen kan of mag worden in de
ontwikkeling, tenzij de wezens hier zelf om
vragen. De oorspronkelijke bewoners van ERIDU hadden

Siriaans-bloed. De inbeslagname van het zonnestelsel door de
Sheti’s van Orion’, was een illegale daad.
Om in ERIDU te mogen blijven, vereiste dit een wettelijke en correcte aanwezigheid in dit
zonnestelsel. Er was dus een uitnodiging nodig, afkomstig van het grootste deel van de
bevolking van de Aarde.
Zonder deze uitnodiging, zou de Galactische rechtbank kunnen oordelen, dat de Sheti’s
zich illegaal in dit zonnestelsel ophouden en een speciale strijdmacht kunnen sturen, om
hun aanwezigheid hier met geweld te beëindigen.
Op deze manier, zou zelfs de Siriaanse koning zijn verkregen ontwikkelingsrechten
moeten opgeven. Een verdrag met de bewoners van deze planeet om hier te mogen
verblijven, was dus noodzakelijk.


Een nieuwe herprogrammering werd opgestart. Hier blijkt, het ontstaan van de New Age, met
zijn opgestegen Meesters, dimensies en channelings en dergelijke nauw mee verbonden te
zijn. https://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/lucentstechnologies/

Dit, verklaart ook de huidige strijd tussen het christendom en het satanisme. De strijd
tussen de godskracht, die we in ons dragen en de verering van wezens, die beweren groter en
belangrijker

https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/de-oorsprong-van-het-satanisme/

Voor de Sheti’s, is het van cruciaal belang, dat het
aantal bewuste mensen, die wéten dat zij de
Godskracht in zich dragen, hier op aarde
vernietigd worden. Om dit scenario te kunnen
laten slagen, mag er geen traceerbaar bewijs
achterblijven, dat er met de mensheid is
geknoeid en dat deze zijn beïnvloed en
gemanipuleerd.
Eind 19de eeuw kregen de Sheti’s hulp van mensen, zoals Helene
Blavatski, de grondlegster van de Theosofische beweging en Aleister
Crowley.
Vanaf die periode vond er wereldwijd een opleving m.b.t. satanische rituelen plaats. Satan, heeft
duidelijk zijn volgelingen tot in de hoogste kringen. Vanaf hun geboorte worden ze hier
getraumatiseerd en getraind, hoe je deze entiteiten kunt oproepen.
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In 1918 beoefende Aleister Crowley hele specifieke satanische, occultische rituelen met bloedoffers.
Deze waren nauw verweven met de seksmagie.
 In Duitsland startte in diezelfde periode, het arisofische en occulte Thule-Gesellschaft, met
gelijksoortige rituelen. ( Arisofie wordt ook wel Nazimystiek genoemd)
https://www.wanttoknow.nl/overige/de-bizarre-seks-magie/

Hiermee werden de demonen opgeroepen, waar
ze in ruil voor tegenprestaties, informatie van
ontvingen, die hen machtig maakten. Deze
tegenprestaties bestonden uit, het aanleveren
van zeer getraumatiseerde kinderen en of
vrouwen, die hierbij werden, en tot op de dag van
vandaag worden, geofferd.
Deze rituelen werden, weliswaar in een iets gewijzigde vorm, overgenomen door ‘Jack Parsons’, een
Amerikaanse wetenschapper en occultist en ‘L.Ron Hubbard’, de oprichter van de Scientology Kerk.


https://lovetruthsite.wordpress.com/2017/10/14/aleister-crowleys-insane-debauchery/

Zij waren beiden in de leer geweest bij Crowley. Jack Parsons onderzocht deze rituelen op een
wetenschappelijke manier.
De zeer seksueel getinte rituelen vonden plaats, midden in de Californische woestijn en kregen als
naam: ‘The Babalon working ritual’. Pas na een paar jaar, waren ze succesvol en verklaarden, dat ze
in staat waren een portaal uit het niets te openen.

Bij een van deze rituelen schijnt de entiteit ‘Hilarion’ een kind te hebben verwekt, waaruit 9
maanden later, op 26 oktober 1947, niemand minder dan ‘Hillary Rodham Clinton’ werd geboren.
Dit verklaart ook: haar huidige machtspositie binnen de Democratische Partij; dat ze behoort tot de
meest corrupte politici ter wereld; werd opgenomen in de grootste ‘heksen coven’: ‘THE WING’;
heeft vele moorden op haar geweten en loopt nog steeds vrij rond; etc.etc.

Door deze geopende portalen, begonnen allerlei entiteiten en UFO’s, binnen te stromen.
Dit fenomeen, nam zulke grote vormen aan, dat ze door miljoenen mensen werden
waargenomen. De Amerikaanse regering werd overspoeld met vragen en moest actie gaan
ondernemen, om antwoorden op deze vragen te kunnen gaan geven. In datzelfde jaar, in 1947, is er
door de Federale regering een departement opgericht binnen de FBI, dat zich hier in ging verdiepen.
Toen Jack Parsons door de FBI werd ondervraagd, gaf hij toe, hoogstwaarschijnlijk de
verantwoordelijke persoon te zijn, achter dit fenomeen. De informatie, die hierbij naar boven kwam,
werd verwerkt, in het bovengenoemde FBI-document.
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Hierin was te lezen, dat de wezens, die overal gesignaleerd
werden, niet buitenaards maar interdimensionaal waren en
reisden tussen de verschillende dimensies. Deze informatie was zo
geavanceerd, helemaal voor het eind van de veertiger jaren, dat het duidelijk, niet afkomstig van de
aarde bleek te zijn.
Dit document kreeg onmiddellijk de hoogst denkbare classificatie. Het bevat teksten, die
rechtstreeks verwijzen naar de ‘Theosofie van Helene Blavatsky’ en Aleister Crowley, die volledig
bewust waren, waar ze mee te maken hadden.

Een geheime subgroep, die officieel niet bestaat en valt onder de L.A.P. categorie (Limited Access
Program), is de ‘Collins elite’. Deze groep werd in dezelfde periode opgericht. Zij vertegenwoordigt
de mens christelijke kant, die de mensheid wil beschermen tegen deze demonische krachten. Het
christendom, had in die tijd nog aanzien, in tegenstelling tot nu, waar het wereldwijd wordt
verguisd, m.n. door de media.
Zij hebben een ‘Theocratie' opgericht, gebaseerd op de ‘wetten van Mozes’, met als doel te
voorkomen, dat het Amerikaanse volk als slaaf zal eindigen, onder bewind van deze demonische
krachten. Niemand is op de hoogte van hun bestaan. Ze ontvangen af en toe financiële

Justin Faull, een
Amerikaanse documentairemaker, is naar deze geheime groep
op zoek gegaan. Zijn onderzoek leverde de nieuwe
documentaire op:
‘Higher entities, the lost tapes’.
overheidsgelden, zonder dat er vragen bij worden gesteld.



https://www.youtube.com/watch?v=ggFMsk61ExA

Met de informatie die Jack Parsons van de Sheti’s ontving, werd hij, volledig ongeschoold in deze
tak, dè ontwikkelaar op het gebied van de voortstuwing van raketten. Dit maakte later de
ruimtevaart mogelijk. Hij kwam met oplossingen, die door de bestaande wetenschap, voor
onmogelijk werden gehouden.

Hij werd vervolgens mede-oprichter, van ‘Jet Propulsion
Laboratory’ en ‘Aerojet Corporation’, een belangrijk onderdeel
van NASA. Het was vooral NASA, die religie en wetenschap uit
elkaar haalde. De naam God, is verbannen uit de wetenschap.
Het begint misschien al duidelijk te worden waarom…. We
worden steeds meer gedwongen de wetenschap blindelings
vertrouwen, denk hierbij bijv. aan de Co2 hoax; de vaccinaties
e.d. Trek je dit in twijfel, dan ben je een ‘complottheorist’.
De NASA-top zelf, houdt zich al jaren bezig met spirituele en occulte bezigheden. Jack Parsons, heeft
zichzelf in 1952, tijdens een ritueel in zijn eigen laboratorium letterlijk opgeblazen. Heel weinig
mensen waren hier, in die tijd, van op de hoogte, om geen paniek uit te laten breken.

Het portaal, dat hierbij werd geopend, is namelijk nooit gesloten
geworden. Er bestaat een belangrijke code, die aan geeft, dat
wanneer je een portaal opent, deze na afloop ook weer sluit.
De regeringen hebben nog steeds het idiote idee, dat ze geloven ons beter te kunnen beschermen,
door dit soort informatie te verzwijgen.
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Op 20 februari 1954, vond er een geheime ontmoeting plaats
tussen president Dwight David Eisenhower, met een
afgevaardigde van de Sheti’s, op ‘Muroc Air Force Base’ (later
bekend als Andrews).


https://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_Q.htm

Op de landingsbanen van de luchtmachtbasis keek de president, in gezelschap van zijn militaire
adviseurs en een select aantal burgers, toe hoe een peloton van verschillende buitenaardse schepen
naderde. Het volgende moment voerden de schotelachtige schijven een reeks manoeuvres uit, die
alle kijkers versteld deden staan. Na een laatste demonstratie, waarbij ze zichzelf onzichtbaar
maakten of ineens van een hele andere richting naderden, kwamen de schepen plotseling tot
stilstand.

Vanuit het niets, werd er op de dichtstbijzijnde UFO een deur geopend, waaruit een intimiderende
figuur verscheen en naar voren stapte. Het grijze Wezen was ruim 180cm lang. Zijn hoofd had iets
eigenaardigs, het was erg groot en had twee grote zwarte ogen die zijn gezicht domineerden. Zijn neus
was groot, zijn mond, oren en kin onevenredig klein.
Terwijl hij naar voren stapte, haalde hij een klein doosje op zijn borst tevoorschijn, waar hij iets
uitpakte, waarna hij met een eenvoudig gebaar begon te communiceren met de delegatie van de
president. Het wezen identificeerde zichzelf als ‘KRLL’, een afgezant van een beschaving uit een andere
dimensie.


https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_krllpapers.htm

KRLL informeerde de president, dat zijn mensen al geruime tijd bezig waren, met het de observeren
van de aarde. Hoewel hun ras ons dierlijk gedrag niet kon bevatten, waren ze niettemin onder de
indruk van de mens.
KRLL legde de president uit, dat ze verbaasd waren, over onze genetische samenstelling. Mensen
zijn sterk en verrassend flexibel.
Bovendien zijn mensen een buitengewone soort, die in staat is te leven en ademen in een atmosfeer,
die voornamelijk bestaat uit stikstof: een giftig gas. Dit, verklaart ineens heel duidelijk, waarom de
Co2 met alle macht omlaag moet en waarom ze bezig zijn de atmosfeer op aarde te veranderen met
behulp van geo- enginering.
KRLL had instructies gekregen, terug te keren met monsters van genetisch cellulair
materiaal, voortkomend uit het onderzoeken van de mens. In ruil hiervoor, was hij
geautoriseerd om de vliegende schoteltechnologie en buitenaardse wapens aan te bieden
aan het leiderschap van de aarde.
Ze hoopten hiermee de genetische cellulaire materialen, die hun eigen ras sterker zou kunnen
maken, te identificeren en te isoleren. KRLL vervolgde zijn relaas en legde uit, dat ze uit een
stervende wereld afkomstig waren en hoopten, zowel ons genetische materiaal, als dat van hen, te
integreren om zo een hybride ras te creëren, die hen in staat zal stellen te kunnen overleven.
De president was diep geschokt. Het was ondenkbaar dat hij zou toestaan, dat menselijke wezens
zouden worden ontleed ... om welke reden dan ook! Hij weigerde dan ook onmiddellijk het aanbod.
Het buitenaardse wezen antwoordde, dat hij de President kon garanderen, dat er op geen enkele
wijze schade zou worden toegebracht aan enig menselijk wezen.

“Alle geselecteerde individuen zullen een elektronische
'zenuwverbinding' ondergaan, zodat ze geen pijn zullen voelen.
DIT IS NIET WAAR!!!!!
Bovendien zullen ze hun herinneringen losgekoppeld hebben,
waardoor elke trauma aan hun psyche kan worden voorkomen.
DIT IS NIET WAAR!!!!
Als verdere voorzorgsmaatregel zullen ze worden geïmplanteerd
René Gieltjes
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met 'schermherinneringen', een techniek, die alle herinneringen aan het incident
maskeert, waardoor de illusie ontstaat, dat elk geheugen dat opnieuw de kop kan opsteken, slechts
een droom lijkt.
DIT IS NIET WAAR!!!!

Personen, die voor onderzoek zullen worden geselecteerd,
zullen alleen onder de meest discrete situaties meegenomen
worden. Het overgrote deel van de aardse bevolking zal zich
niet bewust zijn van deze ontvoeringen.

DIT KLOPT WEL!!!!
Degenen die geselecteerd worden, zullen na afloop worden teruggebracht naar dezelfde locatie waar
ze zijn opgepakt en geen herinnering hebben aan het evenement en slechts de tijd missen, waarin
deze ontvoering heeft plaatsgevonden”.
Ook hiermee wist hij de president niet te overtuigen. “Een mens onderzoeken zonder dat deze
zijn/haar goedkeuring hiervoor heeft gegeven, lijkt een schending te zijn van zijn privacy en
rechten….
Zijn militaire adviseurs pleitten vóór het Verdrag. De onderhandelingen gingen door.

Ten slotte maakte een generaal een punt, dat doorslaggevend zou worden. Zijn stelling was: “Wat als
het aanbod van het buitenaardse wezen zou worden geweigerd, hoe zou de mensheid zich kunnen
wapenen tegen deze ontvoeringen?”
De president zag geen ander alternatief en stemde toe.
Hij stelde als voorwaarde dat bij iedere ontvoering een groep medische adviseurs aanwezig zou zijn.
Ze zouden alle klinische procedures volgen en onbeperkte toegang krijgen, tot alle aspecten van het
ontvoeringproces.
Schendingen, zouden gemeld worden aan zowel mensen als buitenaardse wezens en het Verdrag
onmiddellijk beëindigen.
Het interdimensionale wezen ging hiermee akkoord.

Dit verdrag staat bekend als het ‘Trilaterale verdrag’. Het heeft een ongeëvenaarde impact op de
wereldpolitiek.

 Namens de planeet Aarde heeft de president
van de Verenigde Staten, ontegenzeggelijk de
machtigste man in de wereld, de Sheti’s, nu
bekend als de ‘GREYS’, uitgenodigd om deel te
nemen aan de ontwikkeling van onze wereld.


https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_krllpapers.htm

Als individu hebben we allemaal de vrije keus hier wel of niet akkoord mee te gaan. De grote val die
is opgezet om de mensheid hier massaal mee akkoord te laten gaan, is de SMART-technologie met
zijn IPhone, de grootste verslaving aller tijden. Dus….. ben je nog niet geheel verslaafd, doe er zo
snel mogelijk afstand van.

De reptielen, zijn dus vanaf die periode legaal aanwezig op
aarde! Een handjevol wordt onderdeel van de verborgen SHETIof ISHETU-regering (de 'schaduwregering'). De regering zelf,
raakte ook meer en betrokken bij de bloedrituelen, waarbij
entiteiten werden opgeroepen in ruil voor technologie.
René Gieltjes
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Denk hierbij bijv. aan het ‘Montauk Project, waarin met tijdreizen geëxperimenteerd
werd.


http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=297

Vervolgens, werd er een buitenlandse raad van commissarissen opgericht. Sommige
rapporten vermelden de naam als ‘MJ-12’, anderen kennen het onder een andere naam.
Deze heeft de taak, toezicht te houden op alle ontvoeringen en hierover verslag uit te
brengen aan de president.
Twee ondergrondse bases werden ingepland. De eerste, was een grote faciliteit voor het
Amerikaanse leger en was bedoeld om vertrouwd te kunnen raken met UFO-technologie
en wapens. Deze basis is gebouwd onder een schietbaan, ten noorden van Las Vegas. Het
wordt afwisselend ‘Area 51’ of ‘Dreamland’ genoemd.


https://www.bibliotecapleyades.net/offlimits/offlimits_area51.htm

De tweede basis, is gebouwd in de grotten onder het ‘Four Corners’-gebied (grensgebied waar Utah,
Nevada, Arizona en New Mexico samenkomen), in de buurt van een klein stadje, genaamd ‘Dulce’,


https://www.bibliotecapleyades.net/offlimits/offlimits_dulce.htm

Deze dient als de plek, die door buitenaardse wezens gebruikt wordt voor het onderzoek van hun
menselijke ontvoeringonderwerpen. Getuigen verklaren hier reuzen te hebben ontmoet, die zichzelf
de 'Nefilim' noemen, de nakomelingen van slechte engelen, die in de tijd van Noach gemeenschap
hadden met vrouwen op aarde.
Om hier toegang te verkrijgen, word je gedwongen om een bindend contract te ondertekenen, waarin je
belooft op geen enkele wijze de naam Jezus / Ishahu (leraar van de oorspronkelijke kennis); Christus/
Christos, of de combinatie van deze woorden hardop uit te spreken.
Het woord alleen al lijkt zo krachtig, dat het de scheppingskracht kan activeren. Hier zijn deze wezens op
geen enkele wijze tegen opgewassen.
Volgens hun eigen zeggen, zijn ze zich hier aan het voorbereiden op een interdimensionale oorlog
tegen God.
Het is niet zonder gevaar, wanneer je onderzoek wilt doen, naar deze streng beveiligde faciliteiten.
Om mensen de mond te snoeren, deinst de óverheid er zelfs niet voor terug, om mensen te doden.
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Een andere ongeschreven wet is, dat je geen
poorten moet willen openen, die niet meer te
sluiten zijn. Deze plekken worden beschermd
door de ‘Men in Black’. Zij maken gebruik van
technologieën, die zo goed als onzichtbaar zijn
voor het blote oog maar mensen in een oogwenk
kunnen doden.
De Mensen en de Sheti’s, werken vanaf dat moment samen. In
ruil voor macht; roem; bekendheid; succes; geld; etc. verkopen
steeds meer mensen hun ziel aan deze entiteiten/ demonen/
gevallen engelen. Denk hierbij ook aan: Hollywoodsterren;
musici; sporters op topniveau; topmanagers in het
bedrijfsleven; etc.


https://sarahwestall.com/exposed-hollywood-dc-elites-destroy-souls-corrupt-institutions-wjohn-paul-rice-1of2/



https://www.youtube.com/watch?time_continue=271&v=5155cb8rRc4&feature=emb_logo

En ben je eenmaal, die weg ingeslagen, er is géén weg meer
terug. Je wordt permanent gemonitord en in de gaten
gehouden. Maak je de gedane beloftes, niet waar, of denk je er
uit te kunnen stappen, dan word je leven tot een hel gemaakt,
of je wordt vermoord of gezelfmoord.
Denk hierbij aan bijv. Jim Morrison, Whitney Houston, Michael Jackson, John Lennon,
Robin Williams en vele anderen.
‘Duistere’ projecten (Black Opps) Er was geld nodig, om de ontwikkeling van de nieuw verworven
wapens en UFO-technologie, de zogenaamde 'duistere' projecten, te kunnen financieren. Door
middel van geavanceerde mind control, wist de 'schaduwregering', de president en zijn medewerkers
te overtuigen, dat het publiek niet op de hoogte gebracht mocht worden van het verdrag met de
interdimensionale demonische wezens. De paniek, die daaruit zou voortvloeien, zou desastreus zijn.
Vooral als de mensheid zou ontdekken, dat deze wezens oncontroleerbaar zijn.
Fondsen voor deze ‘Duistere projecten’ mochten dus niet gefinancierd gaan worden uit
belastinggeld. Ze moesten komen uit niet-waarneembare bronnen ... , met een zéér hoge
opbrengst.
Hieruit, ontstond de illegale drugs en…. mens- en kinderhandel. Deze laatste alleen al,
brengt tegenwoordig, jaarlijks ongeveer al 60 miljard dollar winst op. De
'schaduwregering',


https://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_secretgov.htm

heeft geen belang bij het laten slagen van de 'Duistere ' projecten’, maar bij grote winsten

https://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_projnegros.htm
De eerste fase van de operatie, concentreert zich op bestaande papavervelden in Turkije. De maffia
is verantwoordelijk, voor het brengen van de drugs naar het gebied net buiten de territoriale
wateren van de Verenigde Staten. De CIA.
 https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_cia.htm
René Gieltjes
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zal de illegale drugs vervolgens aan land brengen. De maffia vindt een jonge Griekse
scheepsmagnaat, die bereid is de smokkelwaar in zijn schepen naar de Amerikaanse zeeën te
brengen. Deze jongeman zal een tycoon worden. Hij is: ‘Aristoteles Onassis’.
De CIA, maakt gebruik van de talenten van een Ierse bootlegger, een man met maffiaconnecties, die
ervaren is in het verplaatsen van 'buit' van kleine boten op zee naar 'vriendelijke' havenarbeiders op
de dokken. Van daar worden ze met vrachtwagens naar alle grote steden vervoerd. Deze man is:
‘Joseph P. Kennedy’, de vader van John F Kennedy en zijn broer Robert.
De drugs beginnen binnen te stromen, enorme hoeveelheden geld worden opgesplitst tussen de
maffia en de CIA. De 'Zwarte' projecten kunnen worden gefinancierd en de 'schaduwregering' houdt
de teugels stevig in handen. Overheidsfunctionarissen, nu verbonden met de maffia, kunnen
gemakkelijk worden gechanteerd, gecontroleerd ... of geëlimineerd.
De drugsoperaties en mensenhandel zijn extreem winstgevend. De 'duistere' projecten hebben
echter meer geld nodig. De 'schaduwregering' is hebberig en wil meer en meer geld. Ze azen op de
'Gouden Driehoek' in het Verre Oosten. De Fransen hebben daar vlak daarvoor een dure oorlog
verloren. Zonder hun aanwezigheid, kunnen nu vliegtuigen worden ingevlogen en begint de
drugssmokkel vanuit de velden van Cambodja en Vietnam. Het succes van de drugshandel neemt
fors toe en grotere aantallen vluchten, kunnen niet langer verborgen blijven. Er is een nieuwe
dekmantel nodig.
Op 2 augustus 1964 vindt het ‘Tonkin-incident’ plaats. Dit is een valse vlag aanval,
waarbij Noord Vietnam volledig onterecht, wordt beschuldigd van een aanval met drie
patrouilleboten op de Amerikaanse torpedobootjager ‘USS Maddox’ in de ‘Golf van Tonkin’
en een mogelijke tweede aanval op 4 augustus 1964.
 http://www.vrijewereld.org/2013/01/27/golf-van-tonkin-incident-false-flag/
Als vergelding, bombardeert de Amerikaanse luchtmacht voor het eerst, Noord-Vietnam.
Dit, wordt aangedragen als reden om een oorlog uit te lokken. Oorlog vereist
luchtvluchten naar het noodlijdende gebied.
Drugs en kinderen uit het Verre Oosten (Cambodja-Vietnam) worden binnengebracht door ‘Air
America’, een CIA-front. De Vietnamoorlog is een drugssmokkelfront. ‘Body Bags’ zitten boordevol
drugs, soldaten raken verslaafd, de markt floreert aan alle kanten. Vietnam levert het product èn de
gebruikers.
De financiering van de “duistere’ projecten neemt toe. De 'schaduwregering' wordt ontevreden, ze
willen meer winst zien. In ruil voor geld en macht, wordt de officiële overheid steeds crimineler. In
Zuid-Amerika is een overvloed aan drugs. De routes, die de smokkelaars vroeger gebruikten,
worden opnieuw in gebruik genomen. De drugsbaronnen van Centraal- en Zuid-Amerika brengen
hun lading naar een klein oliebedrijf in de Golf van Mexico. De hoeveelheid vaten met ruwe olie
afkomstig van de olieplatforms voor de VS, worden verdubbeld.
Ruwe olie bezet slechts de helft van de vaten, drugs worden opgeslagen in de andere. De meest
succesvolle operatie concentreert zich rond een jong oliebedrijf genaamd ‘Zapata Oil’. De jonge
uitvoerder maakt naam voor zichzelf. Zijn naam is: ‘George Bush’. De operatie is zó succesvol, dat
zijn positie binnen de CIA, steeds belangrijker wordt. Hij is aanwezig in Dallas, op 22 november
1963, de dag dat President J.F.Kennedy, wordt vermoord.
 http://www.jfkmurdersolved.com/bush.htm


https://whowhatwhy.org/2017/10/24/classic-ghw-bush-jfk-assassination/

De Bush clan, speelt al veel langer een belangrijke criminele rol op het wereldtoneel.
https://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_bush.htm
Ze zijn, net als bijna alle Amerikaanse presidenten, bloedverwant van het Britse koningshuis.
 https://www.ninefornews.nl/vrijwel-allepresidenten-vs-stammen-af-van-engelse-koningvideo/
Barbara Bush lijkt de dochter te zijn van Aleister Crowley.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=L5pv-2zCbeU&feature=emb_logo

De Koninklijke bloedlijnen in ons eigen land liegen er ook niet om.
Zo hebben Willem-Alexander en Maxima, dezelfde stamvader


https://www.ninefornews.nl/willem-alexander-en-maxima-hebben-zelfde-stamvader/

De gezichten achter de ‘Duistere projecten’ en 'Drug kartels' zijn één en dezelfde geworden ... de
maffia en de CIA, zijn niet langer van elkaar te onderscheiden ... de regering van de Verenigde
Staten en de 'schaduwregering', zijn tot op de dag van vandaag volledig verstrikt. Ambassades;
departementen van Justitie; het Vaticaan; Wall Street; Unicef; de VN; Koningshuizen, Illuminatie
families; etc., zij zijn er allemaal bij betrokken. Ze houden elkaar de hand boven het hoofd.


http://nowewont.ning.com/profiles/blogs/obama-may-have-a-criminal-past

Dupont erfgenaam wordt vrijgesproken na verkrachting van zijn 3-jarige dochtertje
Zij zijn de plegers van alle grote misdaden tegen de mensheid ... wij zijn de slachtoffers.
JFK Patriarch Joseph P. Kennedy, stelt een deal voor aan machthebbers van de CIA-maffia. Als ze
bereidt zijn, zijn oudste zoon president te maken van de VS, zal zijn zoon in ruil daarvoor gehoor
geven aan, wat zijn vader de CIA en maffia hem opdragen. In feite zal het presidentschap van de
Verenigde Staten, volledig onder de controle van de maffia en de CIA komen te vallen. De
'schaduwregering' lacht, alles regelt zich vanzelf.
De oudste zoon van Joseph Kennedy komt echter om, tijdens een 'mysterieus' ongeval. Joseph
verzekert de CIA-maffia dat zijn andere zoon, John Fitzgerald, zich zal houden aan het scenario, dat
Joseph heeft voorgesteld. John is zich niet bewust van de 'deal' van zijn vader en stemt,
nietsvermoedend, toe. Hij is een intelligente jongeman, maar heeft een onophoudelijk oog voor
vrouwen. De verkiezingsuitslag van de Presidentsverkiezingen wordt gemanipuleerd en JFK wordt
zoals was bekonkeld, de nieuwe president van de VS. De patriarch wordt echter ziek. John en zijn
jongere broer Robert krijgen nu de kans, hun eigen beleid uit te stippelen en beginnen hun eigen
weg te gaan.
Ze zijn zich ten dele bewust van de connecties, die hun vader had met de CIA-maffia. Wanneer ze
achter de ‘Duistere ‘projecten en het drugskartel komen en in de gaten krijgen, hoe diep en
crimineel die connecties zijn, voelen ze zich enorm verraden.
Ze hadden tijdens het afleggen van de eed, beide gezworen, om tegen dit onrecht ten strijde te
gaan. John belooft de CIA en de drugshandel te ontbinden. En Robert gaat achter de maffia aan.
Beide groepen vinden, dat de overeenkomst is verbroken. Zowel de Texaanse Oliemaatschappij, als
wel het leger, dat in de Varkensbaai een nieuwe oorlog had willen creëren, voelen zich verraden.
De twee jonge mannen hebben de machtigste organisaties ter wereld, effectief weten te bedreigen.
• Op 22 november 1963, om 12 uur in Dallas, Texas, wordt John Fitzgerald Kennedy vermoord.
• Op 5 juni 1968 wordt Robert Kennedy tijdens een presidentiële campagne in Los Angeles
vermoord. De wereld huilt, niet omdat de meesten het met hen eens waren, maar, omdat iedereen
op de een of andere manier voelt, dat we een van onze eigen mensen hebben verloren.
De twee personen, die vandaag de dag de wereld proberen te bevrijden van de ‘schaduwregering’ en
het CIA-maffia kartel, die achter de schermen bezig is een Nieuwe Wereld Orde te stichten waarbij
de mens volledig zijn rechten zal verliezen, zijn de presidenten POETIN en TRUMP.
Het is aan deze 2 heren te danken, dat er nog geen 3de wereldoorlog is uitgebroken.
De media, die volledig in handen is van de ‘schaduwregering’, doet er alles aan deze presidenten in
een slecht daglicht te plaatsen en de meeste mensen trappen nog volledig in die leugen.
Ook is de ‘schaduwregering, het gezicht achter DYNCORP
https://cooperatiedevrijemedia.nl/2017/01/een-vuile-oorlog-tegen-de-mensheid/

de genetisch, gemanipuleerde gewassen van Monsanto en BIG FARMA. Het wordt nu duidelijk, waarom ze
iedereen verplicht, willen laten vaccineren. Maar ook waarom 5G wereldwijd wordt uitgerold.

Er zijn aanwijzingen, dat 5G in staat is portalen te openen.


https://www.youtube.com/watch?v=jkOpiABIokQ&feature=share&fbclid=IwAR1X4e6pe1kP2v
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Trump, heeft in 2016 totaal onverwachts, de overwinning van de presidentsverkiezingen naar zich toe
weten te halen, tot grote woede van de CIA-maffia waartoe ook de BUSHES; CLINTONS behoren.


https://cooperatiedevrijemedia.nl/2016/11/hillary-gate/;

OBAMA en George Soros


https://cooperatiedevrijemedia.nl/2016/11/de-paarse-revolutie-van-george-soros/

Volgens de Bijbel, zitten we nu ruim 2000 jaar, in het einde der tijden. De eindstrijd is in alle
hevigheid losgebarsten. Het wordt steeds duidelijker dat we midden in een oorlog zitten, die woedt
tussen het christendom en het satanisme. De strijd, is zich meer en meer aan het verharden. De
‘entiteiten/ demonen/ gevallen engelen’, kunnen iedere vorm aannemen die ze willen, ze passen zich
aan, aan iedere groep; situatie; sekte; religie; overheid; etc., om er hun winst uit te kunnen halen.
Het zijn de ‘magiërs’ van de hoogste orde.

Houd er dus rekening mee, dat bepaalde bekende
politici, filmsterren en popsterren in
werkelijkheid geen mensen zijn. Ze zullen
zeggen, wat nodig is om de uitkomst in hun
voordeel te kunnen veranderen. Ze zijn voor geen
cent te vertrouwen.


https://www.youtube.com/watch?v=EqZBLjImVSw

Zij zijn de meest geraffineerde ‘shapeshifters’
denkbaar, die alles uit de kast halen, jou uit je
lichaam te trekken, om te voorkomen dat jij in je
Godskracht komt.
Dan doen ze onder andere via de volgende
manieren








Zij zijn de opgestegen Meesters, St. Germain; Kuthumi; El Morya; Aartsengel Michael; etc.
Zij zijn de krachten, achter de Voyagers; de Meesters uit het Verre Oosten; de Cursus in wonderen
e.d.
Zij zijn de stemmen, die doorkomen van overleden dierbaren, tijdens een seance.
Zij zijn de moeder Amma’s; moeder Meera’s; Sai Baba’s; de walk-inn’s als Drunvalo Melchizedek.
Zij zijn de stemmen, die mensen in hun hoofd horen met als doel, ze gek te maken.
Zij zijn degenen, die informatie doorgeven aan helderzienden, -horenden, -voelenden en mediums.
Zij zijn de krachten, achter voodoo.
Zij zijn de ‘OUDERS’, van duizenden jaren oud, die de kinderen van de Illuminati families door
seksuele trauma’s grootbrengen, om ze te veranderen in emotieloze psychopaten.
Zij zijn de krachten, die je willen laten geloven dat dit de enige echte realiteit is.
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Zij zijn de krachten achter de Delta-groepen, die experimenten op de mensheid uitvoeren en de
nachtmerries veroorzaken.
Zij zijn de krachten, die je willen laten geloven, dat jij de identiteit bent van het lichaam waarin je
in deze realiteit bent geboren en zal overlijden.
Zij zijn de Bill Gates…..en de….. George Soros, die bezig zijn de mensheid te vernietigen.
Zij zijn de krachten, achter de Media; Google; Facebook; Twitter; YouTube; etc., die bepalen wat er
wèl en wat er niet aan nieuws naar buiten mag komen.
Zij zijn je grote idolen………

De ‘SMART- technologie’, wordt gebruikt om je volledig in kaart te kunnen brengen. Hierdoor
ontdekken ze je zwakke plekken, je passies; je diepste geheimen, om je weer terug te kunnen
plaatsten onder hun controle.

Wanneer je volledig aanwezig blijft in je lichaam,
hoofd en hart, kan je niets overkomen.
Geloof niets en niemand meer, neem het slechts waar. Hier ligt
onze kracht , waar ze niet tegen opgewassen zijn. Om ons te
verzwakken, worden we tegen elkaar opgezet, zowel in de privé
sfeer als op het wereldtoneel. Dit heeft tot gevolg, dat er,
ondanks dat de media dit probeert te vermijden, steeds meer
van de gruwelijkheden, die zijn begaan over de rug van de
mensheid, boven water komen. Dit zal alleen maar toenemen en
mensen wakker schudden. Dit…., kan niet meer gestopt worden.
In 2017 liet Trump aan Poetin weten, dat als hij niet in staat zal zijn het oorspronkelijke geloof terug te
brengen in de VS, hij ten dode is opgeschreven.
René Gieltjes
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https://lovetruthsite.wordpress.com/2017/12/06/trump-shockingly-warns-putin-either-god-willwin-or-i-will-die/

De pogingen door de Deep State, hem uit de weg te ruimen, zijn niet meer te tellen.


https://www.naturalnews.com/2019-11-18-president-trump-unscheduled-stop-military-hospitaltests-chemical-food-poisoning.html

Poetin, is de eerste Russische leider, die sinds de moord op de tsaar, de banden met de Orthodoxe kerk
heeft hersteld. Trump en Poetin, kunnen het echter niet alleen. Ze hebben ons nodig. God zit niet op een
troon buiten ons.

De Godskracht zit, in ieder van ons. De godskracht
van iedereen opgeteld, is wat God in wèrkelijkheid
is. We zullen het dus met zijn àllen moeten doen.
Wat deze bewustwording bij mijzelf tot stand heeft gebracht, is
tegelijkertijd een rust en een enorme strijdvaardigheid. Tot voor
kort, was ik op continu zoek naar de sleutel: Hoe kan ik
ontsnappen uit deze wereld, die met de dag gestoorder wordt.
NÙ weet ik, dat we, met allen, deze demonische krachten kunnen
verdrijven, namelijk met behulp van onze scheppingskracht.

Activeer je zelf en maak je zelf zichtbaar, door weer
volledig aanwezig te komen in je lichaam, hoofd en
hart.
Oorspronkelijk bron:
Harriet Algra, november 2019 www.totalhealtfoundation.nl

Zie ook Webpage .:
Matrix - Zelf bewust zijn (Self awareness)
http://matrix-nl.freevar.com/
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