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00:01 

Dit is een lezing van Bill Cooper waarin hij uitleg geeft over buitenaardsen (hun 

aanwezigheid onder ons 

00:05 

onze samenwerking met hen, de verdragen met buitenaardsen). Geheime 

regeringen, de Trilaterale commissie, 

00:10 

en het inzicht dat de geheime regering plannen maakt om de Aarde te verlaten. 

00:15 

Een geweldige lezing - slechte kwaliteit video maar het is niet nodig om het te 

zien... LUISTER gewoon! 

00:20 

Mr. Cooper was een echte Amerikaanse held, dat hij mag rusten in vrede. 

https://youtu.be/7H0xhtWEYHU


 

 

00:28 

Deze informatie is deels gebaseerd op onderzoek, rechtstreeks vanuit de informatie 

die ik te zien kreeg 

00:37 

Bijvoorbeeld, in de documenten die ik zag, werd gesteld dat president Eisenhower 

een groep had samengesteld, 

00:44 

Jason Scholars genoemd, die een geheime organisatie van geleerden zou zijn 

geweest, 

00:51 

om de deceptie, leugens, feiten en waarheid te onderzoeken, om tot de bodem te 

gaan 

00:58 

en de echte waarheid te brengen met betrekking tot de Alien-kwestie. 

01:03 

Het gaf ook aan dat er een groep was van 12 man gevormd door NSC memo 5410 

en dat de studiegroep 

01:11 

was geformeerd met NSC memo 5411. En dat er een ander NSC memo was 

uitgebracht 

01:18 

om de actie van deze mannen toe te dekken, en die verklaart waarom zulke 

prominente mannen 

01:23 

elkaar ontmoetten op een reguliere basis en dat NSC memo was 5412/1 en 5412/2. 

01:32 

5412/1 Was geïmplementeerd in maart 1955 5412/2 in november van 1955 

01:42 



Iedereen die weet hoe uitvoeringsorders en uitvoeringsmemo's worden geschreven, 

die weet 

01:47 

dat je niet een memo 5412 in maart schrijft en dan vervolgens in november een 

tweede deel toevoegt. 

01:55 

Het memo was oorspronkelijk echt geschreven in 1954. 

02:00 

Ik ga door de hele geschiedenis. Ik zal er een paar dingen uit moeten laten, 

02:06 

eenvoudigweg omdat het onmogelijk zal zijn om alles te bestrijken in de anderhalf 

uur die ik heb. 

02:13 

Dus om te beginnen wil ik twee quotes aan u voorlezen 

02:18 

De eerste is van mr. Alistair Cook die zei: 

02:25 

"Ik zal verbijsterd zijn als deze planeet nog steeds bestaat over 50 jaar; 

02:30 

ik denk niet dat we het jaar 2000 zullen halen, dat zou een wonder zijn". 

02:37 

Winston Churchill zei "we lijken te bewegen, drijven, gestaag, tegen onze wil, tegen 

de wil van elk ras, 

02:50 

van alle mensen en elke klasse. 

02:54 

Aflopend op een afschuwelijke catastrofe, iedereen wil het stoppen maar ze weten 

niet hoe". 

03:02 

Wat denkt u waar hij aan refereerde? 



03:06 

Ronald Reagon stelde op 18 oktober 1983 in een vergadering met Thomas Dyne, 

uitvoerend directeur 

03:12 

van het Amerikaans-Israëlisch public affaires comité, en ik citeer Ronald Reagan: 

03:21 

"u weet dat ik terugkeerde naar uw oude profeten in het Oude Testament en de 

tekenen 

03:25 

die vertelden over Armageddon en ik vraag mijzelf af, als wij de generatie zijn die dat 

gaan meemaken, 

03:36 

ik weet niet of u onlangs deze profetieën hebt opgemerkt, maar geloof mij, zij 

beschrijven 

03:43 

werkelijk de tijd waar we nu doorheen gaan." 

03:46 

Dames en heren, gedurende deze lezing ga ik u geven, ga ik de geschiedenis aan u 

uitleggen 

03:51 

van dit fenomeen, wie de Geheime Regering echt is en ik ga u namen geven en van 

de groep, de studiegroep, 

04:00 

ik ga u vertellen wie dat nu zijn. Ik ga u vertellen waar dit allemaal over gaat. 

04:05 

Ik ga u vertellen wie drugs verkoopt aan uw kinderen en ik ga u vertellen waarom de 

regering 

04:10 

van de United States bang is dat u de waarheid ontdekt met betrekking tot UFO's. 

04:29 



Ik sla de vroege schotelontdekkingen over maar er zijn er veel meer dan u zou 

denken. De vroegere schotels ... 

04:44 

Is dit iets beter? 

04:48 

Er waren veel meer schotel crashes en neergekomen schepen dan wat u zich heeft 

gerealiseerd. 

04:54 

Er zijn veel meer buitenaardse lichamen opgepikt en er zijn veel meer levende 

wezens gevonden 

04:59 

dan waar u weet van heeft. 

05:03 

Maar dat is niet belangrijk, belangrijk is dat het bestaat, niet hoeveel, niet waar, 

05:09 

wat belangrijk is, is dat het bestaat.. 

05:11 

En degenen onder u die willen argumenteren over hoeveel, en waar, en hoeveel 

lichamen, 

05:17 

verspillen de tijd van ieder ander, want dat is niet belangrijk. Wat belangrijk is dat zij 

voorkomen. 

05:23 

En er zijn twee crashes die zo belangrijk zijn dat de regering alles zal doen om te 

voorkomen 

05:28 

dat u erover hoort en dat zijn twee crashes die voorkwamen in de stad Aztec, New 

Mexico. 

05:34 

En waarom, omdat beide schepen menselijke lichaamsdelen bevatten en zij staan 

doodsangst uit 



05:43 

voor nationale paniek. 

05:55 

Daarom was er een hele, hele dichte beveiligingsdeken gelegd over deze hele 

buitenaardse kwestie 

06:04 

de neergekomen schepen. Het simpele feit dat ze er waren, de technologie die we 

ontdekten. 

06:10 

Sommige schepen, vreemd genoeg, waren niet beschadigd, maar alles wat we niet 

konden herkennen, 

06:18 

iets van wat we daarvoor kenden als mechanisch, elektrisch, hydraulisch, of al het 

andere dat we kenden. 

06:28 

behalve dat we ontdekten dat het schip een kleine reactor bevatte, ongeveer de 

afmeting 

06:35 

van een grote voetbal of een kleine basketbal waarvan gezegd werd dat het echt een 

schone reactor was, 

06:43 

En het schip, dit specifieke schip, gebruikte, of leek te gebruiken, water als brandstof. 

06:51 

Hoe dat allemaal werkt, ik weet het niet, ik ben geen nucleaire fysicus, gelukkig. 

07:00 

Een speciale groep van Amerika's top wetenschappers werd georganiseerd, met de 

naam Project Sign, 

07:05 

in december 1947 om deze fenomenen te bestuderen. 

07:09 

Er was geen ding in die tijd als MJ12. 



07:15 

De hele smerige business was gehuld in geheimhouding; Project Sign, Project 

Grudge 

07:21 

van december 1948. Een heel laag niveau van dit informatieverzamelingproject was 

onder de codenaam 

07:27 

Bluebird gevormd onder Grudge. 

07:31 

16 volumes kwamen voort uit Grudge, inclusief de controversiële Grudge 13, die ik 

en Bill English 

07:36 

hebben gezien en aan het publiek bekend heb gemaakt. 

07:39 

Blue teams werden samengesteld om de gecrashte schotels te bergen, met dode en 

levende aliens. 

07:45 

De blue teams werden later betrokken in alpha teams onder Project Pouts en Project 

Pluto. 

07:55 

Gedurende deze vroege jaren oefenden de US Air Force en de CIA volledige 

controle uit 

08:00 

over het buitenaardse geheim. De Air Force werd er later uit gegooid omdat het een 

jonge service was 

08:05 

geen politieke macht had en de macht van het leger en de marine niet kon 

weerstaan. 

08:12 

In feite was de CIA gevormd door de presidentiële uitvoeringsorder, eerst aan de 

centrale inlichtingen 

08:18 



groep met het specifieke doel de buitenaardse aanwezigheid te monitoren. 

08:21 

Later werd de National Security Act (NSA) ingesteld, opgericht als het centrale 

inlichtingen agentschap. 

08:28 

De National Security Council werd ingesteld om de inlichtingen gemeenschap te 

overzien, 

08:32 

en vooral de buitenaardse inspanningen en was niet speciaal gevormd voor de 

nationale politiek. 

08:39 

In feite kun je zeggen dat de National Security Council de voorloper was van MJ-12 

08:44 

en er was een andere groep tussen MJ-12 en de National Security Council 

08:50 

waar ik het later over zal hebben. 

08:54 

Een serie van National Security Council memo's en uitvoeringsorders haalden de 

CIA af van de taak 

08:59 

van het verzamelen van buitenlandse inlichtingen, en legaliseerde langzaam 

09:04 

rechtstreekse acties in de vorm van verborgen activiteiten, thuis en in het buitenland. 

09:11 

Op 9 december 1947 stemde president Truman in met NSC4, getiteld 'Coördinatie 

van buitenlandse 

09:18 

inlichtingen' , informatie maatregelen, om de secretarissen er aan te zetten, 

09:22 

Marshall, Marestal, Patterson en de directeur van State-departement politieke 

planning staf Cannon, 



09:27 

Overigens allemaal leden van de Council on Foreign Relations. 

09:32 

Het buitenlandse militaire inlichtingenboek 1 rapporteert een selecte commissie 

09:36 

om gouvernementele operaties te bestuderen met betrekking tot inlichtingenwerk, 

09:40 

US senate 94th congress, 2nd session, rapport nr. 94-755, 26 april 1976, pagina 49, 

laat zien 

09:52 

Dit besluit machtigt de Secretary of state om overzeese inlichtingen te coördineren 

09:58 

om communisme tegen te gaan. 

10:00 

Een topgeheim annex bij NSC 4, dat NSC 4 alpha was, of 4a, voor degenen onder u 

die in de war raken 

10:08 

door de militaire term, 

10:10 

instrueerde de directeur van centrale inlichtingen om verborgen psychologische 

activiteiten te ondernemen 

10:15 

en voort te zetten, met het doel door te gaan in NSC4 en in het geheim een 

psychologische operatie 

10:23 

tegen het Amerikaanse publiek op te zetten om de aanwezigheid van UFO's te 

verbergen, 

10:28 

en aliens. 

10:32 



De oorspronkelijke autoriteit die aan de CIA gegeven was voor verborgen operaties 

onder de NSC4a, 

10:37 

bevatte geen formele procedures om deze operaties òf te coördineren òf goed te 

keuren. 

10:42 

Hoevelen van u begrijpen wat ik u net heb verteld? 

10:47 

Niet te veel. 

10:48 

Laat me dit uitleggen. 

10:50 

Wat dit betekent, de oorspronkelijke autoriteit gegeven aan de CIA voor verborgen 

operaties onder NSC4 alpha 

10:57 

bevat geen formele procedures voor coördinatie of instemming met deze operaties. 

11:03 

Dat betekent dat zij niemand hoeven te antwoorden, dat betekent, doe gewoon wat 

je moet doen, 

11:09 

breng geen vuiligheid hier naar terug. Want wij willen het niet zien. Doe gewoon je 

werk. 

11:15 

Vraag niemand iets. Rapporteer aan niemand. Dat is precies wat het betekent. 

11:22 

Het is eenvoudigweg overgelaten aan de DCI, dat is de directeur van centrale 

inlichtingen, 

11:26 

om geheime acties te ondernemen en om in contacten met de staat en defensie te 

waarborgen 

11:31 



dat de resultaten van de operaties consistent waren met de Amerikaanse politiek. 

11:35 

De enige richtlijn die er was is dat het consistent was met de Amerikaanse politiek. 

11:41 

Later, NSC 10-1 en NSC 10-2 als vervolg op NSC4 en NSC4a en NSC 10/1 was om 

het kantoor 

11:53 

van politieke coördinatie te installeren en OPC was gemachtigd om een uitgebreid 

programma 

11:58 

van verborgen activiteiten uit te voeren en was rechtstreeks verantwoordelijk voor het 

alien-project 

12:05 

en het was de directe voorloper van MJ12 . 

12:11 

NSC10-1 en 10-2 valideerden illegale en extra illegale praktijken en procedures als 

zijnde toegestaan 

12:17 

voor de leiding van de nationale veiligheid. 

12:20 

De reactie was natuurlijk zeer snel. 

12:23 

In de ogen van de inlichtingen gemeenschap is alles geoorloofd. 

12:28 

Onder NCS10-1 was een uitvoerende coördinatiegroep ingesteld voor het bekijken, 

maar niet accorderen 

12:33 

van geheime projectvoorstellen. 

12:36 

Waarom? 



12:38 

Omdat, als u ooit iets had gelezen of geweten over president Truman, hij was een 

gemeen klein mannetje, 

12:46 

en hij vertrouwde nooit iemand en hij hield de macht stevig in handen, hij gaf het aan 

niemand anders. 

13:08 

De ECG kreeg in het geheim de opdracht om de buitenaardse projecten te 

coördineren. 

13:12 

NSC/1 en 2 werden zodanig geïnterpreteerd dat niemand aan de top ergens iets 

over wilde weten 

13:17 

totdat het voorbij was en succesvol was. 

13:19 

Deze acties creëerden een buffer tussen de president en de inlichtingendiensten en 

het is belangrijk 

13:24 

dat u dit begrijpt want het is belangrijk voor later. 

13:27 

Het was bedoeld dat deze buffer diende als een mogelijkheid voor de president om 

te ontkennen 

13:32 

er iets vanaf te weten als er iets zou uitlekken. Dat is om het instorten van de 

regering te voorkomen. 

13:39 

Als de president op kan staan en zeggen, ik wist er niets van af, kan de regering 

overleven. 

13:44 

Als de president dat niet kan zeggen, dan heb je inderdaad een hele, hele gevaarlijke 

situatie. 

13:52 



De buffer was in latere jaren gebruikt voor het doel van het effectief isoleren van 

zittende presidenten 

13:56 

van elke kennis over de buitenaardse aanwezigheid, anders dan wat de geheime 

regering 

14:00 

en de inlichtingendiensten wilden dat zij wisten. 

14:05 

NSC10-2 stelde een studiepanel in die in het geheim bijeen kwam en was 

samengesteld 

14:09 

uit de wetenschappelijke denktanks van het heden en kunnen heel goed hebben 

bestaan uit de namen 

14:15 

die op het frauduleuze document staan, bekend als Majestic 12, of het Eisenhowers 

briefing document, 

14:23 

dat in werkelijkheid een onvoorzien plan is, om u rechtstreeks door de rozentuin te 

leiden. 

14:37 

Het studiepanel heette geen MJ12. In feite is het studiepanel nooit MJ12 genoemd. 

14:45 

Een ander NSC memo, NSC10/5, gaf verdere omschrijvingen van de plichten van het 

studiepanel. 

14:51 

Deze NSC memo's en geheime uitvoeringsorders hebben het toneel gemaakt voor 

de creatie van MJ12 

14:56 

alleen 4 jaar later. 

15:00 

Nu wordt het smerig. 



15:02 

Minister van Defensie James Forrestal begon te ageren tegen de geheimhouding. 

15:06 

Hij was een hele idealistische en religieuze man die geloofde dat het aan het publiek 

zou moeten verteld. 

15:12 

Toen hij begon te praten met leiders van de oppositiepartijen en leiders in het 

congres 

15:15 

over het buitenaardsen probleem werd hem gevraagd, wat een beleefde manier is 

om te zeggen 'verplicht' 

15:20 

zijn ontslag in te dienen bij Truman. 

15:23 

Hij uitte zijn angsten naar vele mensen en geloofde echt dat hij in de gaten werd 

gehouden 

15:28 

en dat zijn leven werd bedreigd. 

15:34 

Dit werd door degenen die de feiten niet kenden gezien als paranoia want de meeste 

mensen 

15:40 

hadden geen kennis over wat er werkelijk gebeurde. 

15:43 

Later werd er over Forrestal gezegd dat hij leed aan een mentale instorting en werd 

toegegeven, 

15:47 

dat hij feitelijk was doorgestuurd naar Bethesda Naval hospitaal tegen zijn wil. 

15:54 

In feite was er angst dat Forestal opnieuw zou gaan praten en hij werd geïsoleerd, in 

diskrediet gebracht 



15:58 

en opgesloten. 

16:01 

Ergens in de vroege morgen van 22 mei 1949 bonden agenten van de CIA een laken 

om zijn nek, 

16:08 

maakten de andere kant vast aan een vast punt in zijn kamer, en gooiden James 

Forestal uit het raam. 

16:13 

Het laken scheurde, en hij viel naar zijn dood, en werd een van de eerste slachtoffers 

van de cover up. 

16:21 

De levende buitenaardse die was gered van de Roswell crash in 1949 werd EBE 

genoemd. 

16:27 

Een afkorting voor 'extraterrestial biological' entiteit en niet alle buitenaardsen zijn 

EBE genoemd. 

16:35 

EB had de neiging te liegen en gaf gedurende een jaar alleen de gewenste 

antwoorden op de gestelde vragen. 

16:40 

De vragen die zouden hebben geresulteerd in een ongewenst antwoord bleven 

onbeantwoord. 

16:47 

Op enig moment gedurende het tweede jaar van de gevangenschap begon hij 

nieuwe informatie te geven 

16:51 

waarvan de betekenis op zijn zachtst gezegd alarmerend was. 

16:55 

De samenvatting van zijn openbaringen werden de fundering van wat later zou heten 

The Yellow Book. 

17:02 



Er werden foto's genomen van EBE die onder andere ik en Bill English enkele jaren 

later zagen in Grudge 13 

17:09 

Waarom houden ze de buitenaardsen vast in een Faraday afgeschermde omgeving? 

17:15 

Omdat ze geneigd zijn te verdwijnen door muren. 

17:19 

En als je de transmissie van elektromagnetische energie kunt voorkomen, kun je ze 

tegenhouden. 

17:29 

Aan het eind van 1951 werd EB ziek. 

17:33 

Medisch personeel was niet in staat de oorzaak te vinden van EB's ziekte 

17:36 

en miste de achtergrond om daaruit te kunnen putten. 

17:40 

EBE's systeem was chlorophyll-based, en verwerkte voedsel en energie ongeveer 

hetzelfde als planten. 

17:46 

Afvalstoffen zagen exact hetzelfde eruit als bij planten. 

17:51 

Er werd besloten dat een expert van botanisme erbij werd geroepen. 

17:55 

Een botanist, Dr. Guillermo Mendoza, werd erbij gehaald en deze probeerde hem te 

helpen te herstellen. 

18:01 

Degenen van u die naar hem gezocht hebben in een medische lijst zullen hem nooit 

vinden 

18:05 

hij was een PhD in botanisme. 



18:11 

Dr. Mendoza werkte om EB te redden, tot medio 1952 toen EBE stierf. 

18:17 

Dr. Mendoza werd uiteindelijk, volgens de informatie die heb gelezen, de expert op 

tenminste dit type 

18:25 

van buitenaardse biologie. 

18:29 

In een vergeefse poging om EBE te redden, en te proberen voordeel te halen uit dit 

technologisch 

18:34 

superieure buitenaardse ras, begon de VS een hulproep uit te zenden, begin 1952 in 

de uitgestrekte gebieden 

18:41 

van de ruimte. 

18:44 

Als je weet dat zij beter zijn dan jij, en als je weet dat zij je kunnen overwinnen, 

18:49 

kun je beter proberen vrienden met ze te worden, en dat was waar dit allemaal om 

ging. 

18:54 

De oproep bleef onbeantwoord maar het project ging door als een poging van goed 

vertrouwen. 

19:00 

President Truman creëerde de super geheime National Security Agency (NSA) met 

geheime uitvoeringsorder 

19:05 

op 4 november 1952, en tot voor kort was er ongeveer 1 op 50.000 mensen in de VS 

die zelfs maar wist 

19:12 

dat deze bestond. 



19:15 

Zijn belangrijkste doel was om alien-communicatie en taal te ontleden en een dialoog 

te beginnen 

19:20 

met de buitenaardsen. 

19:22 

Deze hele urgente taak was de voortzetting van de eerdere pogingen en had de 

codenaam Sigma. 

19:28 

Het tweede doel van de NSA was alle communicaties en emissies te monitoren van 

alle apparaten wereldwijd 

19:35 

om inlichtingen te vergaren, zowel menselijk als buitenaards, en om het geheim vast 

te houden 

19:40 

van de buitenaardse aanwezigheid. 

19:43 

Project Sigma, dames en heren, was extreem succesvol 

19:48 

En de NSA onderhoudt ook communicaties met de Maanbasis en andere geheime 

ruimteprogramma's. 

19:54 

Met de uitvoeringsorder is de NSA uitgesloten van alle wetten die niet specifiek de 

naam van de NSA 

20:02 

in de wettekst hebben staan als zijnde vallend onder deze wet. 

20:04 

Hoevelen van jullie weten wat dat betekent? 

20:08 

dat betekent dat we een compleet rechteloze organisatie die door ons land waart, 

20:12 



ze doen wat ze ook maar willen doen, ze geven niemand antwoord, dat valt onder 

geen enkele wet 

20:18 

die niet de naam van de NSA noemt in de tekst van die wet en specifiek onderdeel is 

van die wet 

20:25 

door een uitvoerend besluit van de president van de VS. 

20:33 

Dat betekent dat als de Agency niet is opgenomen in de tekst van een wet die het 

congres heeft gepasseerd, 

20:37 

dat zij er geen deel van uitmaken. 

20:39 

De NSA voert nu veel andere taken uit en is in feite de eerste agency binnen de 

inlichtingendiensten. 

20:46 

Vandaag zien we in de NSA dat 75% van het geld vloeit naar de inlichtingendiensten. 

20:51 

En het oude gezegde is: waar het geld gaat, zit de macht, en dat is absoluut waar 

21:03 

De DCI vandaag is voornamelijk een stroman, hij geeft leiding aan de CIA. 

21:08 

De CIA heeft veel functies die nuttig zijn voor dit land, en sommige die dodelijk zijn 

voor ons. 

21:16 

De DCI staat in naam aan het hoofd van dit agency, 

21:21 

maar is niet zoals iedereen denkt, het hoofd boven de inlichtingendiensten. 

21:25 

Die positie ligt werkelijk, echt bij de directeur van de NSA. 



21:35 

De primaire taak van NSA is nog steeds buitenaardse communicaties, maar bevat nu 

ook andere 

21:39 

buitenaardse projecten. 

21:42 

President Truman heeft onze partners, inclusief de Sovjet Unie, op de hoogte 

gehouden 

21:49 

van de buitenaardse ontwikkelingen sinds het Roswell berging. 

21:53 

Dit is gedaan voor het geval dat de buitenaardsen een bedreiging voor het 

menselijke ras zou kunnen zijn 

21:57 

en dus voor de hele wereld. 

21:59 

Er werden plannen geformuleerd om de aarde te verdedigen met het oog op een 

invasie. 

22:02 

En dit waren internationale plannen, die betrekking hebben op de meeste landen van 

de wereld. 

22:11 

Een groot probleem echter was het in stand houden van de internationale 

geheimhouding. 

22:16 

Er werd besloten dat een andere groep nodig was om te coördineren en te 

controleren, 

22:20 

de internationale pogingen om de geheimen te verbergen van het normale toezicht 

van de overheid 

22:24 



door de pers. 

22:26 

Het resultaat was de formatie van geheime gemeenschap die bekend werd als de 

Bilderbergers. 

22:34 

Het hoofdkwartier van deze groep bevindt zich in Geneve, Zwitserland. 

22:37 

De Bilderbergers maken deel uit van een geheime wereldregering die nu alles 

controleert. 

22:43 

De United Nations was toen, en is nu, een internationale grap. 

22:53 

In 1953 kwam een nieuwe president in het Witte Huis. 

22:56 

Het was een man die gewend was aan een gestructureerde staforganisatie 

22:59 

met een commandostructuur. 

23:01 

Zijn methode was een gedelegeerde besluitvorming door comités. Hij nam 

belangrijke besluiten, 

23:05 

maar alleen als zijn adviseurs niet in staat waren om tot overeenstemming te komen 

23:08 

en hij stond in het leger bekend als de diplomaat. 

23:11 

Hij was buitengewoon goed in wat hij deed. 

23:13 

Hij was er goed in om mensen bij elkaar te brengen om consensus te bereiken en 

voor hem te werken. 

23:24 



Zijn normale methode was om een lijst door te nemen met allerlei alternatieven en er 

dan een uit te pikken. 

23:28 

Degenen die nauw met hem heeft samengewerkt hebben gezegd dat zijn favoriete 

commentaar was: 

23:33 

"just do whatever it takes" (doe gewoon wat nodig is) 

23:35 

Hij was een hele andere man dan president Truman. 

23:40 

Hij besteedde veel tijd op de golfbaan, wat niet ongewoon was voor een man die in 

het leger diende 

23:46 

met de ultieme positie van supreme allied commandant gedurende de oorlog, die 

hem vijf sterren brachten, 

23:52 

in feite.... hij verdiende het. 

23:56 

Deze president, voormalig generaal in het leger, was Dwight David Eisenhower. 

24:01 

Gedurende zijn eerste jaar in the office in 1953 zijn tenminste 10 andere gecrashte 

schotels hersteld 

24:05 

samen met 26 dode en 4 levende buitenaardsen. 

24:08 

Een van de 4 levende buitenaardsen overleed binnen enkele uren na uit het voertuig 

te zijn gehaald, 

24:12 

de anderen overleden ongeveer 3 of 4 dagen later. 

24:16 



Van de 10 zijn er 4 in Arizona gevonden, 2 in Texas, 1 in New Mexico, 1 in Louisiana, 

1 in Montana, 

24:22 

en 1 in Zuid Afrika. Er zijn er honderden gezien. 

24:27 

Waarom waren er zoveel crashes? 

24:30 

Omdat de regering bang was. 

24:33 

En toen ze ontdekten dat de radar de voertuigen neerhaalde, begonnen ze de radar 

24:38 

op de voertuigen te richten. 

24:39 

Met een vergrendelde radar en pomp het erdoor. 

24:44 

En ze haalden er zoveel mogelijk naar beneden als ze konden. 

24:52 

Eisenhower wist dat hij moest worstelen en het buitenaardsen probleem moest 

verslaan. 

24:55 

Hij wist dat hij dat niet kon doen door de geheimen bekend te maken aan het 

congres, 

24:58 

want zou dat dan niet hetzelfde zijn als het publiek erover te informeren? 

25:03 

Begin 1953 wendde de nieuwe president zich tot zijn vriend en medelid van de 

Council of Foreign Relations 

25:09 

Nelson Rockefeller voor hulp bij het Alien probleem. 

25:12 



Eisenhower en Rockefeller begonnen de geheime structuur te plannen van de taak 

voor toezicht 

25:16 

op buitenaardsen en dat werd binnen een jaar gerealiseerd. 

25:20 

Het idee voor MJ12 was geboren. 

25:24 

Het was Nelson's oom Winthrop die een cruciale rol speelde om Eisenhower ervan te 

overtuigen 

25:30 

om voor het presidentschap te gaan. 

25:32 

De hele Rockefeller familie en met hen het Rockefeller empire, heeft Eisenhower 

gesteund. 

25:38 

Hulp vragen aan Rockefeller voor het buitenaardsen probleem was waarschijnlijk de 

grootste fout 

25:42 

die Eisenhower ooit kon maken voor de toekomst van de VS en waarschijnlijk voor 

de gehele mensheid, 

25:48 

zoals u later zult begrijpen. 

25:52 

Wat hij letterlijk deed met deze daad, dames en heren, 

25:56 

is het presidentschap overdragen aan een geheime groep. 

26:02 

Binnen een week na de verkiezing van Eisenhower heeft hij Nelson Rockefeller 

voorzitter gemaakt 

26:07 

van een presidentiële adviescommissie van een gouvernementele organisatie. 



26:10 

Rockefeller was verantwoordelijk voor het plannen van de reorganisatie van de 

regering. 

26:16 

Nieuwe afgesproken programma´s in een verenigde kabinets-positie onder de 

noemer 

26:19 

het departement van gezondheid, onderwijs, en welzijn. 

26:22 

Toen het congres instemde met deze nieuwe kabinet positie in april 1953 werd 

Nelson benoemd 

26:27 

voor de post van ondersecretaris tot Oveta Culp Hobby (eerste secretaris) 

26:35 

In 1953 ontdekten astronomen ook grote objecten in de ruimte die zich naar de aarde 

bewogen, 

26:40 

waarvan eerst gedacht werd dat het asteroïden waren, maar als u iets weet van 

astronomie 

26:44 

dan weet u dat je kunt voorspellen, of projecteren, of terug projecteren 

26:49 

orbitale banen, lichamen in de ruimte en vaststellen waar ze vandaan komen, wat ze 

doen, 

26:54 

waar ze naar toe gaan en wat hun orbitale baan in werkelijkheid is. 

27:00 

Nu, dat hebben ze uitgezocht en het bewijs liet zien dat de objecten alleen 

ruimteschepen kunnen zijn 

27:06 

die intelligent worden geleid. 



27:10 

Project Sigma onderschepte alien communicatie en toen de objecten de Aarde 

hadden bereikt, 

27:14 

namen ze positie in op een hele hoge orbit rond de equator. Er waren meerdere 

enorme schepen 

27:19 

en hun werkelijke intentie was onbekend. 

27:22 

Project Sigma en het nieuwe Project Plato zochten radiocommunicatie, gebruik 

makend van de binaire taal 

27:29 

die de buitenaardsen zeer goed begrijpen, ze zijn zeer mathematisch ingesteld. 

27:33 

Men was in staat een landing te arrangeren die uiteindelijk resulteerde in een face-to-

face contact 

27:37 

met buitenaardse wezens van een andere planeet. 

27:41 

Project Plato had de taak om diplomatieke betrekkingen te bewerkstelligen met 

rassen van ruimte bewoners. 

27:48 

Maar in de tussentijd gebeurde er iets anders. 

27:52 

Ondertussen was een ras van op mensen gelijkende buitenaardsen bezig de VS 

regering te contacten. 

27:58 

Waar dit gebeurde? Ik zou het niet weten. 

28:01 

Ik zou het graag willen weten. 

28:03 



Deze alien-groep waarschuwde ons voor de aliens die zich verzamelden bij de 

equator en boden ons hulp aan 

28:08 

bij onze spirituele ontwikkeling. 

28:12 

Zij eisten dat wij onze nucleaire wapens zouden ontmantelen en vernietigen als 

hoofd voorwaarde. 

28:17 

Zij weigerden om technologie uit te wisselen, omdat wij spiritueel niet in staat zouden 

zijn 

28:22 

om de technologie te hanteren die wij toen hadden. En is dat door onze geschiedenis 

heen niet zo geweest? 

28:28 

Zij geloofden dat wij elke nieuwe technologie zouden gebruiken om elkaar te 

vernietigen, 

28:32 

zoals wij dat altijd hebben gedaan. 

28:34 

Dit ras stelde vast dat wij ons op een pad bevonden van zelfvernietiging en dat we 

moesten ophouden 

28:38 

met elkaar te vermoorden, stoppen met de aarde te vervuilen, stoppen met het 

verkrachten van de aardse 

28:42 

natuurlijk bronnen en te gaan leren om in harmonie te leven, met elkaar en met de 

natuur. 

28:49 

Deze voorwaarden werden begroet met extreme achterdocht, vooral die met 

betrekking 

28:53 



tot de nucleaire ontwapening. En ik moet zeggen, ik kan het ze niet kwalijk nemen 

met het oog op zo veel 

28:59 

onzekerheden en zo vele buitenaardse... 

29:06 

verrassingen die op ons af kwamen. 

29:13 

Men geloofde dat, als wij aan deze voorwaarde zouden voldoen, dit ons hulpeloos 

achter zou laten 

29:15 

met het zicht op een buitenaardse dreiging. 

29:19 

Er was ook niets in de geschiedenis dat ons kon helpen bij dit besluit. 

29:22 

Nucleaire ontwapening werd niet gezien als het beste voor de VS en de voorwaarden 

werden afgewezen. 

29:30 

Later in 1954 landde het ras van 'grote neuzen' grijze buitenaardsen dat zich 

verzameld had rond de Aarde, 

29:35 

op Holloman Air Force Base. Dat gebeurde in 1954, dames en heren. 

29:40 

Als u alles aanneemt wat Bob Emmenegger ooit zei en daar 10 jaar van af trekt, zit u 

er bovenop. 

29:50 

Een basis overeenkomst werd bereikt. 

29:53 

Een buitenaardse met de naam Krill werd achtergelaten als bewijs dat zij zouden 

terugkomen 

29:57 

om de overeenkomst vast te stellen. 



30:01 

In feite was hij een gijzelaar. 

30:04 

Dit ras identificeerde zichzelf als komend van een planeet rond de rode ster van de 

constellatie Orion, 

30:09 

wat wij Betelgeuze noemen. Ik geloof dat dat een leugen is. 

30:15 

Zij liegen veel. En ze bedriegen veel. 

30:19 

En er is bewijs met elke actie die zij ooit met ons hebben uitgehaald, 

30:23 

De waarheid is, dames en heren, dat deze wezens van Mars zouden kunnen komen. 

30:29 

Zij claimen dat zij van een planeet komen rond de rode ster van wat wij noemen 

Betelgeuze. 

30:36 

Zij stelden dat hun planeet aan het sterven was en dat zij op enig moment in de 

toekomst 

30:40 

daar niet meer zouden kunnen leven. 

30:43 

Dit leidde tot een tweede landing op Edwards Air Force Base. 

30:46 

Dit historische moment is van te voren gepland en uitgewerkt en de details van het 

verdrag 

30:50 

waren al overeen gekomen. 

30:52 

Eisenhower organiseerde om met vakantie in Palm Springs te zijn. 



30:56 

Op de dag van de afspraak was de president naar de basis vervoerd 

30:59 

en het excuus naar de pers was dat hij naar de tandarts moest vanwege kiespijn. 

31:07 

President Eisenhower ontmoette de aliens en een formeel verdrag tussen de 

buitenaardse natie 

31:12 

en de United States of America werd getekend. 

31:16 

Daarna ontvingen wij onze eerste buitenaardse ambassadeur vanuit de ruimte. 

31:19 

Zijn naam en titel, ik weet dat het belachelijk klinkt maar het is echt waar, 

31:24 

zijn naam en titel waren: zijne almachtige hoogheid Krlll, gespeld K R L L L of C R L 

L L 

31:37 

In de Amerikaanse traditie om koninklijke titels te vermijden werd hij in het geheim 

genoemd: 

31:41 

original hostage Krlll of OH Krlll, 

31:47 

zodat de Amerikanen niet hoefden te zeggen 'Uwe almachtige hoogheid'. 

31:56 

U moet weten dat de buitenaardse vlag bekend is als de 'trilateral insignia'. 

32:00 

Het ziet eruit als een wigwam, met twee cirkels aan elke kant van de V 

32:04 

en een paal in het midden van boven naar beneden. 

32:09 



Het is te zien op hun voertuigen en het wordt op hun borst op de uniformen 

gedragen. 

32:13 

Beide landingen en de tweede ontmoeting werden gefilmd en de film bestaat 

vandaag nog. 

32:18 

Waar hij zich bevindt? Ik weet het niet. Maar ik weet dat hij bestaat. 

32:24 

Het verdrag stelde vast dat de buitenaardsen zich niet met onze zaken zouden 

bemoeien en wij niet 

32:27 

en wij zouden ons niet bemoeien met die van hen. Wij waren er vooral op gericht dat 

zij zich nergens mee 

32:32 

mee zouden bemoeien wat onze toekomst aan gaat, en die belofte is gebroken. 

32:38 

Wij zouden hun aanwezigheid op Aarde geheim houden 

32:40 

zij zouden ons voorzien van geavanceerde technologie die ons zou helpen in onze 

technologische vooruitgang. 

32:45 

Zij zouden geen enkel ander verdrag afsluiten met een andere natie op Aarde. 

32:49 

Zij konden ongelimiteerd mensen ontvoeren voor het doel van medisch onderzoek en 

het monitoren 

32:54 

van onze ontwikkeling met de aantekening dat de mensen niets zou overkomen, 

32:59 

dat zij zouden worden teruggebracht naar de plaats van hun ontvoering, 

33:02 

dat de mensen geen herinnering zouden hebben aan wat er was gebeurd 



33:04 

En dat de buitenaardse natie aan MJ12 een lijst zou verstrekken met alle contacten 

en ontvoeringen 

33:09 

op een reguliere schematische basis. 

33:13 

En dit is niet gebeurd. 

33:16 

Er was overeengekomen dat elke natie de ambassadeur van de ander zou 

ontvangen voor zo lang 

33:19 

als het verdrag van kracht zou zijn. 

33:21 

Er was verder overeengekomen dat de buitenaardse natie en de US zestien 

personen aan elkaar 

33:26 

ter beschikking zouden stellen met het doel van elkaar te leren. 

33:30 

De buitenaardse gasten zouden op Aarde blijven, en de mensen zouden reizen naar 

het buitenaardse punt 

33:34 

van origine voor een gespecificeerde periode, en daarna terugkeren. 

33:38 

Op welk moment de uitwisseling zou plaatsvinden. 

33:41 

Ik heb geen kennis over wat er met de 16 mensen is gebeurd die met de aliens van 

de aarde zijn vertrokken. 

33:48 

Er is ook overeengekomen dat er bases zouden worden gebouwd onder de grond, 

voor de alien-natie 

33:53 



en dat twee bases zouden worden geconstrueerd voor gezamenlijk gebruik door de 

buitenaardsen en de USA. 

33:58 

De basis op Dulce is de ene, de basis op S4, ook bekend als Area51, ofwel 

Dreamland, is de andere. 

34:06 

Uitwisseling van technologie zou plaatsvinden in de gezamenlijke bases. 

34:11 

De buitenaardse bases zouden worden geconstrueerd onder Indiaanse reservaten in 

de vier hoeken van Utah, 

34:15 

Colorado, New Mexico, Arizona en een zou worden gebouwd in Nevada, in het 

gebied bekend als S4, 

34:20 

op ca. 7 mijl zuid van de westerse grens van Area51, ook bekend als Dreamland. 

34:29 

Alle buitenaardse gebieden staan onder volledige controle van het Naval Department 

en al het personeel 

34:34 

dat werkt in deze complexen ontvangen hun cheques van de Navy. 

34:39 

De constructie van de bases begon onmiddellijk, maar het ging langzaam, totdat 

grote sommen geld 

34:43 

beschikbaar werden gesteld in 1957. En in de tussentijd werd verder gewerkt aan 

'the yellow book' 

34:48 

waarvoor de informatie van de gasten kwam. 

34:58 

Ik wil nu graag zeggen dat, de film die de meesten van u zullen hebben gezien 

35:03 



Hoeveel van u heeft de film gezien Close encounters of the third kind? 

35:07 

Deze film was absoluut waar, deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. 

35:13 

Niet exact zoals u ze hebt gezien, niet op de plaats waar u ze zag gebeuren, 

35:19 

maar er was een landing, er was een overeenkomst, er was conversatie, en er is een 

uitwisseling 

35:24 

van personeel geweest. 

35:27 

Ik wil nu ook graag zeggen dat J.Allen Hynek die de technische regisseur van deze 

film was, 

35:32 

en hij was ook de co-schrijver van Drudge 13, dat ik las in de jaren tussen 1970 en 

1973, 

35:38 

samen met een andere man, luitenant kolonel Friend. 

35:46 

Zoals u gisteravond heeft geleerd zijn het de echte 'nice guys' that get you. 

35:56 

Right, Phil? 

36:08 

Project Red Light was geformeerd, en experimenten en testen met buitenaardse 

voertuigen werden uitgevoerd. 

36:13 

Zoals ik u al eerder heb gezegd veel voertuigen die werden hersteld waren intact 

36:16 

en bleken onbeschadigd. Eén voertuig explodeerde feitelijk boven het testterrein, 

tijdens de testen, 



36:23 

ergens in het begin van de zestiger jaren. 

36:26 

Ik weet niet precies van de exacte datum is, 

36:29 

maar gezegd wordt dat de explosie werd gezien in 3 staten. 

36:33 

Project Red Light, volgens de informatie die ik heb, werd toen uitgesteld, omdat ze er 

geen idee van hadden 

36:38 

wat er was gebeurd, waarom het voertuig was geëxplodeerd, maar ze verloren de 

piloten, 

36:43 

en het project werd stopgezet. 

36:47 

Een super topgeheime faciliteit was gebouwd in Groom Lake, Nevada, in het midden 

van het wapens testgebied. 

36:53 

Het had de codenaam Dreamland, ik heb verteld dat dit was gebouwd. 

36:56 

De testen vonden plaats op het Tonarpar testgebied. 

36:58 

En dit is waarom sommigen onder u tegengestelde informatie hebben. 

37:04 

De installatie werd ondergebracht onder het departement van de marine, 

37:06 

en een verklaring voor het personeel vereiste een "Q" verklaring voor en voor de 

uitvoering, wat betekent 

37:11 

presidentiële (of majestic) goedkeuring. 



37:20 

Dit is ironisch vanwege het feit dat de president van de VS geen toestemming heeft 

om dat gebied te bezoeken 

37:28 

Hoeveel van u wisten dit niet? 

37:31 

De president van de VS mag Area 51 niet betreden. 

37:36 

Er zijn nog veel andere gebieden waar hij ook niet mag komen. 

37:43 

De buitenaardse basis met uitwisseling van technologie vond feitelijk plaats in het 

gebied, bekend als S4 

37:48 

en S4 had de codenaam 'the dark side of the moon' (de duistere kant van de maan). 

37:53 

Het leger kreeg de opdracht om een supergeheime organisatie te formeren voor de 

beveiliging 

37:58 

van alle buitenaardse testprojecten. 

38:00 

Deze organisatie werd de nationale reconaissance organisatie, met zijn basis in Fort 

Carlson, Colorado 

38:05 

Het specifieke team om de projecten te beveiligen werd Delta genoemd. 

38:12 

Een tweede project met de codenaam Snowbird was ingesteld om alle 

waarnemingen te verklaren 

38:16 

van buitenaardse voertuigen als zijnde experimenten van de air force. 

38:19 



De Snowbird voertuigen werden uitgerust met conventionele technologie en er werd 

gevlogen 

38:23 

voor de pers bij speciale gelegenheden en degenen onder u die al wat ouder zijn 

zullen zich herinneren, 

38:28 

als kinderen of jong-volwassenen, dat zij naar de film gingen en in de bioscoop werd 

in het nieuws getoond 

38:34 

de [..?..] en andere vreemd uitziende schotels, die waren ontwikkeld door de US, 

38:39 

en de Canadese legereenheden, als onderdeel van project Snowbird. 

38:47 

Project Snowbird werd ook gebruikt om de legitieme waarnemingen van alien-

schotels te ontkrachten 

38:51 

ook wel UFO's genoemd. 

38:53 

Project Snowbird was erg succesvol in de rapporten om alles aan het publiek te 

ontkennen, gestaag, 

38:58 

tot de laatste jaren. 

38:59 

Maar niet alleen door het project Snowbird. Er was een intense belachelijke 

ontkenning 

39:06 

en een ontkrachtingscampagne vanaf het begin. 

39:12 

Mensen stopten met te rapporteren wat ze zagen. 

39:18 



Een multi-miljarden dollar geheim fonds was georganiseerd en beheerd door de 

militairen 

39:22 

in het Witte huis. Dit fonds werd gebruikt om meer dan 75 ondergrondse faciliteiten te 

bouwen. 

39:27 

De presidenten die ernaar vroegen kregen te horen dat het fonds werd gebruikt om 

diep ondergrondse 

39:30 

schuilplaatsen voor de president te bouwen in het geval van oorlog. 

39:33 

Enkel een paar zijn gebouwd voor de president. 

39:36 

Miljoenen dollars werden door dit bureau naar MJ12 gesluisd en naar de 

contractanten die bouwden 

39:41 

aan de topgeheime buitenaardse bases, en ook topgeheime 'dumb', 

diepondergrondse militaire bases 

39:45 

Ik denk 'dumb' een goede term was. 

39:49 

En de faciliteiten verspreidden zich ook, 

39:54 

door de hele natie. 

39:56 

President Johnson gebruikte dit fonds om een filmtheater te bouwen en voor het 

bestraten van de weg 

39:59 

naar zijn ranch en ik geloof dat hij het ook heeft gebruikt om zijn douche te 

repareren. 

40:03 



Hij had geen idee van zijn ware doel, maar hij vond, omdat het militair geld was, dat 

het zijn geld was. 

40:13 

Het geheime ondergrondse Witte Huis constructie- fonds was ingesteld in 1957 door 

Eisenhower. 

40:19 

En je kunt Truman vergeten want Eisenhower heeft alles gedaan wat ons is 

aangedaan, 

40:24 

niet met die intentie, niet om ons te beschadigen, maar juist om ons te beschermen. 

40:31 

Het fonds was van het congres losgekregen onder het mom van constructie en 

onderhoud van geheime 

40:35 

lokaties waar de president naar toe kon worden gebracht in het geval van militaire 

aanvallen. 

40:38 

En men noemde het presidentiële noodgebieden. 

40:41 

De lokaties waren letterlijk diep genoeg in de grond om een nucleaire ontploffing te 

kunnen weerstaan 

40:45 

en de uitrusting was gebracht onder 'state of the art' communicatieuitrusting. 

40:49 

Op dit moment zijn er meer dan 75 locaties verdeeld door het land, waar ik van weet, 

40:55 

die zijn gebouwd met het geld uit dit fonds. 

40:58 

De atoomenergie commissie heeft tenminste aanvullend 22 ondergrondse sites 

gebouwd, 

41:02 



wederom, waar ik weet van heb. 

41:05 

De locatie en alles wat met deze sites te maken heeft werd en wordt beschouwd en 

behandeld als topgeheim. 

41:11 

Het geld was en is onder beheer van de militairen in het Witte Huis en is 'wit 

gewassen' en beveiligd 

41:16 

in een beveiligd web, op een manier dat zelfs de meest getrainde spion of 

accountant niet kan volgen. 

41:21 

Sinds 1980, enkel een paar in het begin en binnenin dit web, wist waar het geld voor 

was bestemd. 

41:28 

In het begin was het representant George Mayan van Texas, de voorzitter van de 

House of Appropriations 

41:33 

Comité, en van zijn defense-subcommissie. 

41:35 

En representant Robert Sikes van Florida, voorzitter van the House of Appropriations 

41:39 

and Military Construction subcommittee. 

41:43 

Vandaag zijn er geruchten dat housespeeker Jim Reid het geld in het congres 

controleerde 

41:47 

en het machtscconflict was bezig om hem te verwijderen. We weten allemaal wat 

daar is gebeurd, 

41:51 

maar ik kan niet aantonen met een enkele bron het feit dat hij over het geld ging. Het 

is een gerucht. 



42:01 

Aan het eind van de lijn was de president, MJ12, de directeur van het militaire 

bureau, 

42:05 

en de commandant van de Washington marine scheepswerf. 

42:09 

Het geld was geautoriseerd door de Apropriations Committee die het toewees aan 

het departement 

42:14 

van Defensie voor een topgeheim item in het leger constructie programma. 

42:19 

Het leger echter, dames en heren, kon het niet uitgeven en wist in feite niet eens 

waar het voor was. 

42:27 

Autorisatie om het geld uit te geven was in werkelijkheid aan de marine gegeven. 

42:32 

U zult later uitvinden waarom de marine over dit alles de controle had. Het zal u later 

duidelijk worden. 

42:38 

Het geld werd doorgesluisd naar de Chesapeak division van het leger van de marine-

ingenieurs die zelf ook niet 

42:41 

wisten waar het voor was. 

42:43 

Zelfs de commandant, die een admiraal was, wist niet waarvoor het fonds moest 

worden gebruikt. 

42:48 

Alleen één man, een marine commandant, die was toegevoegd aan de Chesapeak 

division, 

42:52 



maar die in werkelijkheid alleen maar verantwoording verschuldigd was aan 

demilitary office 

42:54 

van het Witte Huis, kende het feitelijke doel, de uiteindelijke bestemming van het 

topgeheime fonds. 

43:02 

De gehele geheimhouding rondom het fonds betekende dat bijna elk spoor ervan 

werd verwijderd 

43:08 

door de enkele mensen die het controleerden. 

43:10 

Er is nooit, en heel waarschijnlijk zal er nooit een controle zijn van dit geheime geld. 

43:19 

Grote hoeveelheden van dit geld waren van het topgeheime fonds overgedragen 

naar een locatie 

43:23 

in Palm Beach Florida, wat van de kustwacht is, genaamd Peanut Island. 

43:28 

Het eiland maakt deel uit van een landgoed dat helemaal behoorde aan Josef 

Kennedy. 

43:33 

Er werd gezegd dat het geld was gebruikt voor landschapsbeheer en algemene 

verfraaiing. 

43:39 

Het geld werd niet eerder getransporteerd naar Peanut Island dan tot kort na de 

moord op Kennedy. 

43:47 

Enige tijd geleden vertelde een tv.nieuws special over de Kennedy-moord dat een 

kustwachtofficier 

43:52 

geld overbracht in een aktetas naar een werknemer van Kennedy over de grens van 

dit eigendom. 



43:58 

Dit was op televisie. 

44:01 

Kan dit een geheime betaling zijn geweest aan de Kennedy familie voor het verlies 

van hun zoon 

44:04 

John F. Kennedy? 

44:06 

Ik denk dat dit zo was. Maar ik kan het niet bewijzen. 

44:11 

De betalingen gingen door tot het jaar 1967 en stopten toen. 

44:15 

Het totale bedrag dat is overgemaakt is onbekend en waarvoor het geld feitelijk is 

gebruikt is onbekend. 

44:21 

In de tussentijd, terug op zijn ranch, 

44:24 

veranderde Nelson Rockefeller opnieuw van positie. 

44:28 

Hij had een tijd pas op de plaats gemaakt totdat de tijd rijp was, en nu was de tijd rijp. 

44:34 

Dit keer nam hij in C.D. Jacksons oude positie in die werd genoemd de speciale 

assistent 

44:38 

van psychologische strategie. 

44:40 

Met Nelsons benoeming is de naam veranderd in de speciale assistent voor koude 

oorlog strategie. 

44:46 

Deze post zou zich gedurende de jaren verheffen tot dezelfde positie 



44:50 

Henry Kissinger kwam uiteindelijk te vallen onder president Nixon. 

44:55 

Officieel moest hij adviezen en assistentie geven over het toenemende begrip van 

samenwerking tussen ieder. 

45:01 

Dit klinkt heel aardig en onschuldig, vind u niet? 

45:04 

De officiële beschrijving was natuurlijk een rookgordijn. 

45:08 

Want in het geheim was hij de presidentiële coördinator voor de inlichtingen 

gemeenschap. 

45:14 

In zijn nieuwe post rapporteerde Rockefeller rechtstreeks en alleen aan de president. 

45:21 

Hij woonde vergaderingen bij van het kabinet en de Council on Foreign Economic 

Policy 

45:24 

en de National Security Council wat het hoogste politiek makende lichaam was in de 

regering. 

45:31 

Nelson Rockefeller kreeg ook een tweede belangrijke baan als de geheime unit die 

werd genoemd 

45:35 

de Planning Coordination Group die is gevormd onder NSC54/1 in maart 1955. 

45:44 

Onthoud dat het memo was geschreven in 1954 op hetzelfde moment dat NSC10, 

sorry NSC54/10 

45:52 

en NSC54/11 waren geschreven. 

45:56 



Het was niet gebruikt totdat het nodig was. 

46:01 

De groep bestond uit verschillende ad-hoc leden, afhankelijk van het onderwerp op 

de agenda. 

46:06 

De basis-leden waren Rockefeller, een vertegenwoordiger van het Departement van 

Defensie, 

46:10 

een vertegenwoordiger van het Department of State en de directeur van centrale 

inlichtingen. 

46:15 

Het was snel genoemd de 54/12 commissie of de 'speciale groep'. 

46:21 

NSC5412/1 stelde de regel vast, voor de eerste keer, 

46:26 

stelde de regel vast dat geheime operaties onderwerp waren voor instemming, 

46:30 

door een uitvoerend comité, terwijl in het verleden deze operaties uitsluitend werden 

gestart 

46:36 

op gezag van de directeur van de Central Intelligence. 

46:42 

Met geheim uitvoeringsmemorandum NSC54/10 ging Eisenhower verder in 

NSC5412/1 in 1954, 

46:50 

om permanent een commissie in te stellen die bekend staat als majority 12, ofwel 

MJ12. 

46:57 

om te overzien en aan te sturen alle geheime activiteiten met betrekking tot de 

buitenaardse kwestie. 

47:02 



NSC5412/1 was gecreëerd om het doel uit te leggen van deze bijeenkomsten 

47:07 

toen het congres en de pers nieuwsgierig werden waarom zulke belangrijke en 

prominente mannen 

47:12 

op een reguliere basis bijeen kwamen. 

47:18 

Majority 12 was opgezet met Nelson Rockefeller, 

47:22 

de directeur van centrale inlichtingen Allen Welsh Dulles, 

47:25 

de secretary of State John Foster Dulles, 

47:28 

de secretary of Defense Charles E. Wilson, 

47:31 

de voorzitter van de gezamenlijke chiefs of staf Admiraal Arthur W. Redford, 

47:36 

en dat is waarom de marine alles kreeg, want de eerste voorzitter van de 

gezamenlijke chiefs of staf 

47:41 

die dienst deed in MJ12 was Marinier 

47:46 

Als het een legergeneraal was geweest zou het leger het hebben gekregen. 

47:52 

De directeur van de FBI, J.Edgar Hoover, en dat zal veel van uw vragen 

beantwoorden 

47:58 

en 6 mannen van het uitvoeringscomité van de Council on Foreign Relations, bekend 

als de 'wijze mannen'. 

48:04 



Deze mannen waren allemaal leden van de geheime gemeenschap van scholars 

48:07 

dat zichzelf de Jason society noemde. 

48:12 

Ik zie je lachen Bill. 

48:15 

Je dacht dat ik het niet wist. 

48:21 

Ik hield je voor de gek. 

48:23 

Alle Jason scholars rekruteerden hun leden van de Skull & Bones en de Scolar key 

societies 

48:28 

van Harvard en Yale. En dat werd letterlijk bekend als operatie majority. 

48:35 

De wijze mannen waren de sleutelfiguren in de Raad van buitenlandse betrekkingen. 

48:39 

Er waren twaalf leden, inclusief de eerste zes van regeringskant, vandaar MJ12. 

48:45 

Deze groep was gedurende jaren opgericht met directeuren van de Raad van 

buitenlandse betrekkingen 

48:50 

en later de trilaterale commissie. 

48:52 

Gordon Dean, George Bush en Zbigniew Brzezinski zaten daarbij. 

48:57 

De belangrijksten echter, en de meest invloedrijke van de wijze mannen die in MJ12 

zaten waren John McCloy, 

49:04 

Robert Lovett, 



49:07 

Everil Herman, Charles Bolan, George Cannon en Dean Atterson 

49:14 

Hun politiek hield goed stand tot in de zeventiger jaren 

49:17 

en het is opvallend dat president Eisenhower alsmede de eerste 6 leden van MJ12 

van de regering, 

49:24 

ook leden waren van de Raad van buitenlandse betrekkingen. 

49:30 

Grondige onderzoekers zullen snel uitvinden dat niet alle wijze mannen deel waren 

van Harvard of Yale 

49:35 

en dat ze niet allemaal waren gekozen voor het lidmaatschap van Skull & Bones 

49:37 

of voor het belangrijkste scholar-lidmaatschap gedurende hun collegejaren. 

49:41 

Wij kunnen dit mysterie snel oplossen door het boek De wijze mannen erop na te 

slaan, 

49:44 

geschreven door Walter Isaacsen en Evan Thomas, Simon & Shoester New York, 

49:48 

en onder illustratie nummer 9 van het boek vind u het onderschrift 

49:52 

Lovett met de Yale Unit, uiterst rechts, op het strand 

49:56 

Zijn initiatie in Skull & Bones gebeurde op een luchtmachtbasis bij Duinkerke. 

50:04 

Ik ontdekte dat de leden werden gekozen op een doorlopende basis op uitnodiging 

50:08 



die gebaseerd was op hun post-college, 

50:11 

en niet alleen gericht op Harvard of Yale deelnemers. 

50:16 

Het had er ook mee te maken hoeveel geld je familie had. 

50:20 

Tenzij je millitair officier was. 

50:23 

Ze kozen er een paar uit en zij werden later geïnitieerd in de Jason society 

50:27 

Ze zijn allemaal leden van de Raad van buitenlandse betrekkingen en ze stonden in 

die tijd bekend 

50:30 

als de Eastern establishment. 

50:33 

Dit geeft u een idee van het vergaande en serieuze karakter van deze zeer geheime 

college sociëteiten. 

50:39 

De Jason society bestaat vandaag nog steeds, maar bevat nu ook leden van de 

trilaterale commissie. 

50:45 

De trilaterale commissie bestond in het geheim verschillende jaren voor 1973, 

50:50 

want ik zag de naam van de trilaterale commissie in documenten van 1971. 

50:58 

De naam van de trilaterale commissie was gekozen door de buitenaardse vlag, 

51:02 

bekend als de trilaterale insignia. 

51:05 

En dat moet u een beeld geven van de moeilijkheden waar we in zitten. 



51:10 

MJ12 bestaat nog steeds tot op de dag van vandaag. 

51:13 

Onder Eisenhower en Kennedy stond het ironisch genoeg bekend als de 54 

commissie 

51:18 

Of beter bekend als de speciale groep. 

51:23 

In de Johnson periode werd het de 303 commissie genoemd naar de kamer waar zij 

elkaar ontmoetten 

51:28 

in het Witte Huis toen ze elkaar ontmoetten in het Witte Huis. 

51:32 

Omdat de naam 5412 was aangetast in het boek The secret government; 

51:37 

feitelijk was deze niet aangetast maar bewust gelekt om het doel te laten zien van de 

vergaderingen 

51:42 

van deze mannen. 

51:44 

Zodat niemand zou gaan zoeken naar NSC5410 en NSC5411 

51:50 

Ik wens u allemaal geluk, ik hoop dat u in staat bent om het uit te graven. 

52:00 

In feite, was NSC5412/1 gelekt naar de auteur om het bestaan te verbergen van 

NSC5410. 

52:07 

Onder Nixon, Ford en Carter werd het genoemd de 40 commissie en onder Reagan 

werd het PI 40 commissie, 

52:12 



Maar gedurende al deze jaren veranderde alleen maar de naam. 

52:15 

De posities bleven hetzelfde. 

52:18 

In 1955 werd het duidelijk dat de buitenaardsen Eisenhower hadden misleid 

52:22 

en het verdrag hadden gebroken. 

52:24 

Gemuteerde mensen, ja.., gemuteerde mensen, 

52:28 

werden gevonden, samen met gemuteerde dieren, ja ..., gemuteerde dieren, 

52:32 

en degenen onder u die twijfels hebben of dit gebeurde 

52:37 

zouden hun baan moeten verlaten, zouden hun woning moeten verlaten, en gaan 

doen wat u moet doen, 

52:40 

en het zelf gaan uitzoeken. 

52:42 

Want het is belangrijk dat u het weet, en dat u het gelooft. 

52:53 

Deze wezens werden over de gehele US gevonden. 

52:57 

Er werd vermoed dat de buitenaardsen geen complete lijst hadden gegeven van de 

menselijke contacten 

53:01 

en de ontvoerden onder MJ12, en vermoed werd dat niet alle ontvoerden zijn 

teruggekeerd. 

53:06 

En dit is geverifieerd. 



53:09 

De Sovjet Unie werd ervan verdacht met ze samen te werken en dat bleek ook waar 

te zijn. 

53:15 

Er werd ontdekt dat de buitenaardsen massa's mensen hebben gemanipuleerd door 

geheime genootschappen, 

53:21 

waarbij magie werd genoemd, occult, en religie. 

53:25 

Na verschillende luchtmacht gevechten en aanvaringen met buitenaardse voertuigen 

53:30 

werd het ook duidelijk dat onze wapens niet tegen die van hen op konden. 

53:37 

In november 1955 was NSC5412/2 geïmplementeerd waarmee een studiecommissie 

werd ingesteld 

53:43 

om alle factoren te onderzoeken die waren betrokken bij het maken en 

implementeren 

53:47 

van buitenlandse politiek in de nucleaire eeuw. 

53:51 

Dit, alweer, was alleen een deken van sneeuw om de echte reden voor de studie af 

te dekken 

53:55 

en dat was de buitenaardse kwestie. 

53:58 

Want in feite was het buitenlands pact 5412/2 zoals ik u eerder zei, geschreven in 

1954 toen NSC 5410 

54:06 

en 5411 waren geschreven 

54:10 



en 5411 bij de geheime uitvoeringsmemo in 1954 

54:17 

De studiegroep had de opdracht om alle feiten te onderzoeken, bewijzen, de 

leugens, de deceptie, 

54:22 

om de waarheid te ontdekken over de buitenaardse kwestie. 

54:25 

NSC 54/2 was alleen erbij gehaald toen het noodzakelijk bleek, omdat de pers 

vragen ging stellen 

54:30 

naar het doel van de bijeenkomsten van zulke belangrijke mannen. 

54:35 

Toen de pers aan Gordon Dean vroeg, ergens aan het eind van 1954, waarom ze 

bijeen kwamen 

54:41 

en wat ze bestudeerden, zei Gordon Dean "tot dusver hebben we geen richting, 

maar we werken eraan". 

54:51 

Het werd toen noodzakelijk om een richting, om een reden te vinden voor de 

bijeenkomsten 

54:55 

en dat is precies wat ze deden. 

55:00 

De eerste bijeenkomsten die in 1954 werden gehouden werden de Conical meetings 

genoemd, 

55:04 

omdat ze bijeen kwamen op de Conical marine basis. 

55:08 

Een ding dat ik wist, dames en heren, ik wist wie het zijn, ik wist hoe ze genoemd 

werden, 

55:12 



ik moest alleen uitzoeken wie er bij deze namen hoorden. 

55:17 

En het is onmogelijk om in het geheim bijeenkomsten te hebben met 36 zulke 

prominente mensen 

55:22 

in het geheim over een lange periode. 

55:25 

De studie duurde uiteindelijk 3 jaar, dus niet eeuwig, het was een driejarige studie, 

punt. 

55:34 

De studiegroep bestond uit 35 leden van de Council on Foreign Relations, geheime 

scholars 

55:39 

bekend als de Jason society, of de Jason-scholars. 

55:42 

Dr. Edward Teller was uitgenodigd om deel te nemen. 

55:45 

Dr. Zbigniew Brzezinski was de groepsstudie directeur voor de eerste 18 maanden. 

55:50 

Dr. Henry Kissinger was gekozen als groepsstudie directeur voor de tweede 18 

maanden, 

55:55 

te beginnen in november 1955. 

55:58 

Nelson Rockefeller was een frequente bezoeker gedurende de studie. 

56:03 

Ik ga u nu de studiegroep leden voorlezen, voor degenen onder u die weten wie deze 

mensen zijn, 

56:08 

u zult versteld staan. 



56:10 

Degenen die ze niet kennen adviseer ik om een kopie van mijn lezing te kopen, 

zodra ik mijn laatste woord 

56:16 

heb gesproken 

56:22 

en alles te onderzoeken wat ik u vertel, want alleen uw eigen onderzoek zal u 

vertellen 

56:27 

dat ik u de waarheid vertel en ik hoef dat niet te doen. 

56:32 

U ziet, ik ben een getuige, ik ben geen ufoloog, en ik ben geen professioneel 

onderzoeker. 

56:38 

Ik doe dit omdat ik wil dat de constitutie weer komt waar hij hoort. 

56:51 

De studiegroep leden waren: Gordon Dean, voorzitter, 

56:54 

een van de machtigste mannen van de VS op dat moment. 

56:58 

Dr. Zbigniew Brzezinski, studie directeur voor de 1e fase. 

57:01 

Dr. Henry Kissinger studie directeur voor de 2e fase. 

57:04 

Dr. Edward Teller, representant voor de wetenschapscommunity. 

57:08 

Majoor Generaal Richard C Lindsey, 

57:10 

Hanson W. Baldwin 

57:13 



Lloyd V. Berkner 

57:15 

Frank C. Nash 

57:18 

Paul H. Nitze 

57:20 

Charles P. Noyes 

57:23 

Frank Pace jr. 

57:26 

James A. Perkins 

57:28 

Don K. Price 

57:30 

David Rockefeller 

57:33 

Oscar M. Ruebhausen 

57:36 

Lt. Gen. James M. Gavin 

57:39 

Caryl P. Haskins 

57:42 

James T. Hill, Jr. 

57:44 

Joseph E. Johnson 

57:47 

Mervin J. Kelly 

57:49 

Frank Altschul 



57:51 

Hamilton Fish Armstrong 

57:54 

Maj. Gen. James McCormack, Jr 

57:58 

Robert R. Bowie 

58:00 

McGeorge Bundy 

58:03 

William A.M. Burden 

58:06 

John C. Campbell 

58:09 

Thomas K. Finletter 

58:11 

George S. Franklin, Jr. 

58:14 

I.I. Rabi 

58:16 

Roswell L. Gilpatric 

58:19 

N.E. Halaby 

58:21 

Gen. Walter Bedell Smith 

58:24 

Beetle genoemd. 

58:27 

Henry DeWolf Smyth 

58:30 



Shields Warren 

58:32 

Carroll L. Wilson 

58:34 

en Arnold Wolfers. 

58:37 

Dit zijn geen slechte mannen. 

58:40 

ze waren een studiegroep. 

58:42 

En de eerste MJ12 bestond niet uit slechte mensen, het waren betrokken 

Amerikanen 

58:49 

Wat later gebeurde, werd slecht. 

58:54 

Het wegnemen van de macht bij de president, 

58:57 

de formatie van een geheime regering, de verkoop van drugs aan het Amerikaanse 

volk, 

59:01 

etc etc etc en ik ga op de meeste van deze zaken in voordat ik klaar ben. 

59:08 

Het zal tijd worden. 

59:11 

De tweede bijeenkomst werd ook gehouden op de marine basis Conical Virginia, 

59:15 

en de groep werd bekend als Conical 2. 

59:18 

Nelson Rockefeller bouwde een uitwijkplaats ergens in Maryland dat alleen door de 

lucht kon worden bereikt, 



59:22 

voor MJ12 en de studiecommissie, 

59:26 

zodat zij elkaar konden ontmoeten weg van de nieuwsgierigheid van het publiek. 

59:29 

Hij doneerde het land, hij bouwde de faciliteit. 

59:34 

Zeg namens mij gedag, Phil. 

59:48 

Zodat zij bijeen konden komen zonder nieuwsgierige ogen. 

59:50 

De geheime ontmoetingsplaats werd bekend onder de codenaam The countryclub 

59:55 

Volledige leef-, eet-, recreatie-, ontmoeting-, en bibliotheek-faciliteiten bestonden op 

de locatie. 

60:00 

De studiegroep was publiek beëindigd in de laatste maanden van 1956 

60:05 

en Henry Kissinger publiceerde wat officieel werd genoemd de resultaten, in 1957, 

60:10 

als Nucleaire wapens en buitenlandse politiek, door Henry A. Kissinger. 

60:14 

Gepubliceerd voor de Council on Foreign Relations door Harper & Brothers New 

York 

60:19 

De waarheid was dat het manuscript al voor 80% geschreven terwijl Kissinger op 

Harvard zat. 

60:24 

De studiegroep ging door in het geheim. 

60:26 



Hoe serieus Kissinger doorging kan worden gevonden in uitlatingen van zijn vrouw 

en vrienden. 

60:33 

Veel van hen hebben gezegd dat Henry vroeg het huis verliet en laat in de avond 

terugkwam 

60:38 

zonder tegen iemand iets te zeggen of zonder op iemand te reageren. 

60:42 

Het leek er in feite op alsof hij in een andere wereld verbleef waar geen plaats was 

voor iemand anders. 

60:49 

Als ze nu zeggen dat hij met niemand zou praten of niemand zou antwoorden, 

meenden ze het letterlijk. 

60:59 

Ik vind deze verklaringen heel openbarend. 

61:01 

De openbaringen van de buitenaardse aanwezigheid en de acties gedurende de 

studie, 

61:03 

moeten een grote schok zijn geweest. 

61:07 

Ik weet dat ik geschokt zou zijn geweest. 

61:10 

Henry Kissinger was definitief niet zichzelf in die tijd van deze bijeenkomsten, 

61:14 

want hij wordt doorgaans omschreven als een gentleman, erg charmant, 

61:17 

en de meeste mensen die hem ontmoeten mogen hem erg graag. 

61:24 

Henry Kissinger 



61:27 

zou deze zaken nooit opnieuw op deze manier hebben laten gebeuren, ongeacht het 

serieuze karakter 

61:31 

van zulke gebeurtenissen. 

61:33 

Hij zou tot laat in de nacht hebben doorgewerkt na al een hele dag te hebben 

gewerkt, 

61:38 

gecombineerd met zijn zwijgen 

61:41 

dit gedrag leidde uiteindelijk tot zijn echtscheiding. 

61:45 

Een belangrijke uitkomst van de buitenaardse studie was dat het publiek het niet 

mocht weten. 

61:49 

Omdat werd geloofd dat dit zeker zou leiden tot economische instorting, 

61:53 

instorting van de religieuze structuur, 

61:55 

en nationale paniek wat zou leiden tot anarchie. 

62:03 

Geheimhouding werd dus voortgezet. 

62:05 

Een resultaat van de uitkomst dat het niet aan het publiek kon worden verteld, 

62:08 

en dat het niet aan het congres kon worden verteld, dus de fondsen en het 

onderzoek 

62:11 

voor het project moesten komen van buiten de regering. 



62:15 

Beginnen bij u de zaken op zijn plaats te vallen? 

62:18 

Zonder buitenaardsen kun je geen betekenis geven aan alles dat al plaats vindt 

gedurende 44 jaar. 

62:24 

Je zet de buitenaardsen in het midden van het geheel en je krijgt alle antwoorden, 

elk ervan. 

62:31 

In de tussentijd moest het geld komen van het militaire budget en van de CIA 

62:35 

uit vertrouwelijke niet-gereserveerde middelen. 

62:38 

Een andere belangrijke uitkomst was dat de buitenaardsen mensen en dieren 

gebruikten 

62:41 

als bron voor uitscheiding van klieren, enzymen, hormonale uitscheiding, bloed 

62:46 

en in afschuwelijke genetische experimenten. 

62:49 

De buitenaardsen leggen deze acties uit als noodzakelijk voor hun overleving. 

62:54 

Wat ik u nu ga vertellen is heel triest, als het waar is. 

62:57 

want ik ben niet in staat om te spitten door de leugens en bedrog om de waarheid te 

vinden. 

63:02 

Al wat ik weet is wat ze ons vertelden. 

63:06 

Zij stelden dat hun genetische structuur was verslechterd, 



63:10 

en dat zij zich niet meer konden reproduceren. 

63:13 

Zij stelden dat als zij niet in staat waren om hun genetische structuur te verbeteren, 

63:17 

dat hun ras snel zou uitsterven. 

63:24 

Wij keken naar hun uitleg met buitengewone argwaan. 

63:28 

Aangezien onze wapens letterlijk waardeloos waren tegenover de buitenaardsen, 

besloot MJ12 door te gaan 

63:33 

met vriendschappelijke diplomatieke betrekkingen met hen, voor een periode waarin 

wij in staat zouden zijn 

63:37 

om een technologie te ontwikkelen, die ons dan in staat zou stellen hen uit te dagen 

op een militaire basis. 

63:43 

Openingen moesten worden gemaakt met de Sovjet Unie en andere naties, 

63:47 

de krachten bundelen voor de overleving van de mensheid. 

63:49 

In de tussentijd werden plannen ontwikkeld om wapensystemen te onderzoeken en 

te ontwikkelen 

63:53 

die gebruik maken van conventionele en nucleaire technologie, wat ons hopelijk tot 

gelijkheid zou brengen. 

63:59 

De resultaten van de het onderzoek waren de projecten Joshua en Excalibur. 

64:03 



Joshua was een wapen, buitgemaakt van de Duitsers, dat op dat moment in staat 

was 

64:07 

om een 4 inch dikke gewapende plaat te doordringen op een afstand van 2 mijl, 

gebruikmakend 

64:11 

van laagfrequente geluidsgolven, en men geloofde dat dit wapen effectief zou zijn 

tegen 

64:16 

tegen de buitenaardse voertuigen en beam wapens. 

64:19 

Excalibur was een wapen gedragen door raketten, dat kon gaan tot 40.000 feet 

boven grondniveau 

64:25 

niet afwijkend tot vastgestelde doelen van niet meer dan 50 meter, 

64:29 

dat 1.000 meter met compacte grond kan doordringen, zoals je aantreft in New 

Mexico, 

64:35 

dat 1 megaton aan kernkop met zich mee kan dragen 

64:37 

en was bedoeld om te worden gebruikt bij het vernietigen van aliens in hun 

ondergrondse bases. 

64:43 

Joshua is met succes ontwikkeld, maar is nooit gebruikt, voor zover ik weet. 

64:47 

Exalibur was niet doorgedrukt, tot recente jaren, en nu is er een enorme inspanning 

64:52 

om dit wapen te ontwikkelen. 

64:55 



De mensen die aan deze wapens werken vertellen ons dat zij nooit eerder zo hard 

zijn gepusht 

65:00 

in de geschiedenis bij welk project dan ook, dan zij nu worden gepusht om project 

Excalibur te ontwikkelen. 

65:13 

Wat ik u nu ga voorlezen kan enkelen van u van streek brengen, maar het is 

absoluut waar. 

65:19 

De gebeurtenissen bij Fatima aan het begin van de eeuw werden onder de loep 

genomen. 

65:23 

op de verdenking dat het buitenaardse manipulatie was. En inlichtingenoperaties 

werden in werking gezet 

65:28 

om door de geheimhouding heen te breken rondom de gebeurtenissen. 

65:31 

De VS gebruikte zijn mollen in het Vaticaan die zijn geworven en onderhouden 

gedurende WW II 

65:37 

en verkreeg snel de studie van het Vaticaan die de profetie bevatte. 

65:42 

Het maakt mij niet uit wat u ooit eerder hebt gelezen, maar u heeft niet de ware 

profetie gelezen. 

65:48 

Deze profetie stelde vast dat als de mensen niet terugkeren uit het kwaad en zichzelf 

in de voetsporen 

65:52 

van Christus zouden plaatsen, dan zou de planeet zichzelf vernietigen en de 

gebeurtenissen zoals 

65:55 

beschreven in het boek van de Openbaringen, zouden inderdaad staan te gebeuren. 



65:58 

Het vertelde dat een kind zou worden geboren dat de wereld zou verenigen met een 

plan voor wereldvrede, 

66:03 

en dat een valse religie zou beginnen in 1992. 

66:06 

In 1995 zouden de mensen ontdekken dat hij slecht en inderdaad de antichrist was. 

66:12 

De derde wereldoorlog zou in het Midden-Oosten beginnen in 1995 met de invasie 

van Israel 

66:16 

door een verenigde Arabische Staat, met gebruik van conventionele wapens, wat 

zou uitmonden 

66:20 

in een nucleaire holocaust in het jaar 1999. 

66:23 

Tussen 1999 en 2003 zou het grootste deel van de wereld ernstig lijden en sterven 

met als resultaat 

66:30 

dat Christus in 2011 zou terugkeren. 

66:33 

Of dit waar was, ik weet het niet. 

66:36 

Ik weet dat de regering van de VS heeft besloten dat dit inderdaad een buitenaardse 

aangelegenheid was, 

66:41 

en ik geloof dat dit bedrog is dat over ons is uitgestort. 

66:48 

Dus ga hier niet naar buiten, denkend dat morgen de wereld vergaat vanwege dit. 

66:53 



Het zou kunnen door iets anders, ik ga daar nog over praten, maar niet om deze 

reden. 

67:02 

Toen de buitenaardsen met deze ontdekking werden geconfronteerd bevestigden zij 

dat dit waar was. 

67:06 

De buitenaardsen legden uit dat zij ons hadden gecreëerd door hybridisatie, en het 

menselijke ras 

67:10 

hadden gemanipuleerd tot religie, satanisme, hekserij, magie, het occulte, geheime 

genootschappen, etc. 

67:17 

Zij verklaarden verder dat zij in staat waren tot tijdreizen en de gebeurtenissen 

konden laten gebeuren. 

67:22 

Latere exploitatie van buitenaardse technologie, door de VS en de Sovjet Unie, 

gebruik makend van tijdreizen, 

67:28 

bevestigde dat er inderdaad iets slechts stond te gebeuren. 

67:34 

De buitenaardsen lieten een hologram zien waarvan zij claimden dat het de feitelijke 

kruisiging was van Jezus 

67:39 

wat door de regering is gefilmd. 

67:41 

Wij wisten niet of we ze moesten geloven of niet. 

67:44 

Waren zij onze echte religies aan het gebruiken om ons te manipuleren? 

67:49 

of waren zij inderdaad de bron van onze religies waarmee zij ons al die tijd hebben 

gemanipuleerd. 



67:55 

Of is dit alles het beginscenario van de echte terugkeer van Christus die is voorspeld 

in de bijbel. 

68:02 

We wisten het niet. En ik weet ook het antwoord niet. 

68:10 

In 1957 is een symposium gehouden dat werd bijgewoond door enkele van de grote 

wetenschappers 

68:16 

die toen leefden. Deze werd gehouden in Huntsville, Alabama. 

68:19 

Zij kwamen tot de conclusie dat kort na het jaar 2000 de planeet zichzelf zou 

vernietigen 

68:24 

als gevolg van de toegenomen populatie en de exploitatie door de mensen van het 

milieu, 

68:28 

zonder enige hulp van God of de buitenaardsen. 

68:34 

Met geheime uitvoeringsorder heeft president Eisenhower de Jason scholars 

opdracht gegeven 

68:38 

dit scenario te bestuderen en oplossingen aan te dragen vanuit hun bevindingen. Dit 

is geschied. 

68:45 

De Jason society bevestigde de bevindingen van de wetenschappers en gaven drie 

aanbevelingen. 

68:49 

onder de noemer alternatief 1, 2 en 3. 

68:54 



Alternatief 1 was het gebruik van nucleaire apparaten om gaten te schieten in de 

stratosfeer 

68:58 

waardoor de hitte uit de vervuiling kon ontsnappen naar de ruimte. Alles door hitte, 

maar nooit door vervuiling. 

69:06 

Verander de menselijke culturen door exploitatie en de cultuur van de 

milieubescherming 

69:11 

Van de 3 werd de slagingskans het minst waarschijnlijk geacht door de inherente 

natuur van de mens 

69:16 

en de bijkomende schade die nucleaire explosies zelf al creëren. 

69:21 

Alternatief 2 was om een enorm netwerk te bouwen van ondergrondse steden en 

tunnels 

69:26 

waarin een selecte representatie van alle culturen en beroepen zouden overleven 

69:30 

en het menselijke ras zouden voortzetten 

69:33 

De rest van de mensheid zou aan zichzelf worden overgelaten op het oppervlak van 

de planeet. 

69:40 

Alternatief 3 was om de buitenaardse en conventionele technologie te exploiteren 

69:44 

waarmee een select groepje enkelingen de aarde kon verlaten en kolonies in de 

ruimte kon stichten. 

69:49 

Ik ben niet in staat om het bestaan van menselijke slaven te bevestigen of te 

ontkennen. 



69:54 

die zouden worden gebruikt voor de handenarbeid in deze onderneming als 

onderdeel van het plan. 

70:02 

De maan, codenaam Adam, zou het object zijn van het eerste grootste belang, 

70:05 

gevolgd door de planeet mars, met de codenaam Eve. 

70:09 

En als een vertragende actie, alle drie de alternatieven, inclusief geboortecontrole, 

sterilisatie, 

70:14 

desnoods gedwongen, en de introductie van dodelijke microben om langzaam de 

controle 

70:18 

over de bevolkingsgroei te verkrijgen. 

70:20 

Aids is slechts één resultaat van deze plannen. 

70:25 

Er zijn nog andere. 

70:28 

Er werd besloten, aangezien de populatie moet worden teruggebracht en 

gecontroleerd, dat het in het belang 

70:32 

zou zijn van het menselijk ras om de ongewenste elementen in onze gemeenschap 

kwijt te raken. 

70:38 

Het gezamenlijke VS en Sovjet leiderschap wezen alternatief 1 af, maar gaven 

opdracht 

70:42 

om te werken aan alternatief 2 en 3 uit te werken, praktisch tegelijkertijd. 

70:47 



Degenen van u in de staat Washington die zeggen dat zij ondergronds machines 

hoorden, 

70:51 

hebben waarschijnlijk gelijk. 

70:55 

In 1959 gaf de Rand Corporation onderdak aan een diep-ondergronds constructie 

symposium. 

71:01 

Ik heb een kopie van dit symposium rapport, wat ik niet zou mogen hebben, maar ik 

heb het, ongeveer zo dik. 

71:10 

In het symposiumrapport staan foto's van machines, en beschrijvingen waaruit blijkt 

dat deze tunnels 

71:14 

kunnen boren van 45 feet in diameter en met een snelheid van 5 feet per uur in 

1959. 

71:21 

Bedenk dan maar eens wat ze nu kunnen. 

71:23 

Het geeft ook weer foto's van enorme tunnels en onder- grondse gewelven die 

complexe faciliteiten bevatten, 

71:29 

en zelfs mogelijk steden. 

71:31 

Het blijkt dat de voorafgaande 5 jaar alle ondergrondse constructies een zeer 

opvallende vooruitgang 

71:36 

hebben geboekt in die tijd. 

71:39 

De regerende machten besloten dat het financieren van buitenaardsen betekende 

dat dat gerelateerd 



71:43 

was aan een ander duister project en dat was het beheersen van de illegale 

drugshandel. 

71:50 

Een jong, ambitieus lid van de Raad van buitenlandse betrekkingen werd benaderd. 

71:56 

Zijn naam is George Bush. Die op dat moment de president CEO was van Zapata 

Oil, gevestigd in Texas. 

72:03 

Zapata Oil was aan het experimenteren met de nieuwe technologie van het offshore 

boren. 

72:08 

Er werd bedacht dat de drugs konden worden vervoerd van Zuid Amerika naar de 

offshore platforms, 

72:12 

met vissersboten en dan verder naar de wal worden gebracht via het normale 

vervoer voor voorraden 

72:17 

en personeel. 

72:19 

Bij deze methode waren geen douane, wethandhavings-agencies betrokken die de 

lading zou doorzoeken. 

72:25 

George Bush stemde in te helpen en organiseerde de operatie in samenwerking met 

de CIA. 

72:30 

Het plan werkte beter dan iemand had voorzien en het is sindsdien wereldwijd 

uitgebreid 

72:34 

en er zijn nu vele andere manieren om de illegale drugs het land in te krijgen. 

72:38 



Maar het moet altijd worden herinnerd 

72:42 

dat George Bush ermee begonnen is om drugs aan onze kinderen te verkopen. 

72:48 

En als u denkt dat ik gek ben, 

72:51 

kom van uw stoel en begin te graven, want u zult ontdekken dat het absoluut waar is. 

73:01 

De CIA beheerst nu alle illegale drugsmarkten over de gehele wereld. 

73:06 

Het officiële ruimteprogramma was aangejaagd door president Kennedy in zijn 

aanvangstoespraak 

73:11 

waarin hij stelde dat de VS een man op de maan zouden hebben voor het eind van 

het decennium. 

73:16 

Ofschoon onschuldig in zijn idee, heeft dit mandaat ervoor gezorgd dat degenen aan 

de macht 

73:21 

enorme geldbedragen konden wegsluizen naar duistere projecten en het echte 

ruimteprogramma 

73:26 

konden verbergen voor het Amerikaanse volk. 

73:29 

Een gelijksoortig programma van de Sovjet Unie diende hetzelfde doel en in feite 

73:33 

bestond de gezamenlijke buitenaardse basis van de VS en de Sovjet Unie al op de 

Maan 

73:38 

op het moment dat Kennedy deze woorden uitsprak. 



73:43 

22 Mei 1962 een ruimteprobe landde op Mars en bevestigde de aanwezigheid van 

een omgeving 

73:49 

waarin kon worden geleefd. 

73:51 

Niet lang daarna begon men in alle ernst met de constructie van een kolonie op de 

planeet Mars. 

73:56 

Vandaag is er een kolonie die bestaat op de planeet Mars en het is een Amerikaanse 

en Russische 

74:01 

buitenaardse faciliteit. 

74:09 

Als u denkt dat dit belachelijk is, kijk maar eens een paar jaar rond. 

74:27 

Dit is zeer storende informatie en ik verwacht van niemand om dit te geloven. 

74:32 

Ik verwacht van niemand dat u moet geloven wat ik u vertel. 

74:35 

En ik wist dat toen ik hier kwam. 

74:38 

Ik ben niet een van u, ik ben geen ufoloog, ik ben geen onderzoeker, 

74:42 

ik heb een verplichting om het publiek te informeren, en als ik dat heb gedaan heb ik 

mijn plicht vervuld. 

74:47 

Vanaf dat moment is het aan u, niet aan mij. 

75:07 



Deze kolonie bestaat op Mars en wordt bewoond door speciaal geselecteerde 

mensen 

75:11 

uit verschillende culturen en beroepen, gekozen uit de hele wereld. 

75:16 

Een openbare schertsvertoning van vijandschap tussen de Sovjet-Unie en de VS is 

gehandhaafd over al die jaren 

75:22 

om projecten te financieren in de naam van nationale defensie, met in feite de naaste 

bondgenoten. 

75:29 

Op enig moment heeft president Kennedy delen van de waarheid ontdekt over de 

drugs en de aliens. 

75:35 

Hij vaardigde in 1963 een ultimatum uit aan MJ12. 

75:39 

President Kennedy overtuigde ze ervan dat als zij het drugsprobleem niet zouden 

oplossen, 

75:43 

dat hij het zou doen. 

75:44 

Hij informeerde MJ12 dat hij de intentie had om de aanwezigheid van aliens aan de 

bevolking van de VS 

75:49 

in het daarop volgende jaar en gaf ze opdracht een plan te ontwikkelen om dit besluit 

ten uitvoer te brengen. 

75:54 

President Kennedy was geen lid van de Raad van buitenlandse betrekkingen en wist 

helemaal niets 

75:58 

van alternatief 2 en alternatief 3 voor zover ik dat kon achterhalen. 



76:03 

Internationaal werd de operatie aangestuurd door een uitvoeringscommissie, bekend 

als de Policy commissie. 

76:09 

In de VS werd het aangestuurd door MJ12 en in de Sovjet Unie door zijn 

zusterorganisatie. 

76:14 

President Kennedy's besluit heeft natuurlijk angst onder deze mensen gezaaid. 

76:22 

Voor zijn moord was opdracht gegeven door de Policy commissie en de opdracht is 

uitgevoerd 

76:25 

door de agenten van MJ12 in Dallas. 

76:27 

President John F. Kennedy is vermoord door de geheim agent die zijn auto 

bestuurde op de weg, 

76:33 

en de daad is openlijk zichtbaar op de film, het is vastgelegd in de documenten die ik 

zag. 

76:39 

De naam van de moordenaar is William Greer. 

76:44 

Kijk naar de chauffeur en niet naar Kennedy als u de film bekijkt, als u de film kunt 

vinden die het laat zien. 

76:52 

Alle getuigen die voldoende dicht bij de auto waren om te zien dat William Greer 

Kennedy neerschoot, 

76:57 

zijn zelf allemaal vermoord binnen twee jaar na de gebeurtenis. Dat is een feit. 

77:03 



De Warren commissie was een farce en de leden van de Raad van buitenlandse 

betrekkingen 

77:07 

vormden het grootste deel van dit panel. 

77:09 

Zij slaagden erin de Amerikaanse mensen zand in de ogen te strooien en ze 

verborgen de waarheid. 

77:14 

En vele andere patriotten die probeerden het alien geheim bekend te maken zijn ook 

allemaal vermoord 

77:19 

gedurende de daarop volgende jaren. 

77:21 

En dat is waarom ik zo voorzichtig ben geweest met betrekking tot de informatie die 

ik vrijgaf, 

77:25 

want het was zo belangrijk dat ik hier vandaag zou zijn om in staat te zijn om u de 

waarheid te vertellen. 

77:29 

En wat er gebeurt na mij, na vandaag, is dan ook van geen belang. 

77:33 

Maar wel wat u doet! 

77:37 

Gedurende de periode van het eerste ruimte-onderzoek en de maanlanding was elke 

lancering vergezeld 

77:42 

door buitenaardse voertuigen. 

77:45 

Een maanbasis, Luna genaamd, was gezien en gefilmd door de Apollo astronauten. 

77:49 



Domes, grote ronde structuren die eruit zagen als silo's, enorme T-vormige 

mijnvoertuigen, 

77:55 

sporen op het maanoppervlak, 

77:58 

en buitengewoon grote alsmede kleine buitenaardse voertuigen verschenen in de 

foto's. 

78:02 

Het is in feite een gezamenlijke VS/Russisch en buitenaardse basis. 

78:06 

Het ruimteprogramma is een farce en een ongelooflijke verspilling van geld. 

78:11 

Alternatief 3 is een realiteit en het is helemaal geen science fiction. 

78:16 

Het merendeel van de Apollo-astronauten was ernstig geschokt door deze ervaring 

en hun leven 

78:20 

en latere verklaringen weerspiegelen de diepte van de openbaring en het effect van 

het muilkorven dat volgde. 

78:28 

Het werd ze opgedragen om te zwijgen of lijden onder de extreme penalty -de dood- 

78:32 

wat opportunisme werd genoemd. 

78:35 

Een astronaut heeft feitelijk gepraat tegen Britse TV producers om Alternatief 3 te 

onthullen 

78:40 

en daarmee de beschuldigingen te bevestigen, maar ik weet niet wie dat was. 

78:45 

In boek Alternatief 3 werd het pseudoniem “Bob Grodin” gebruikt in plaats van de 

identiteit van de astronaut. 



78:52 

Er is ook gesteld dat hij zelfmoord pleegde in 1978. 

78:56 

Dit kan door geen enkele bron worden bevestigd en ik geloof dat meerdere 

zogenaamde feiten 

79:01 

in het boek echt desinformatie zijn, alhoewel ik u kan verzekeren dat 'Alternatief 3' 

echt is. 

79:11 

Ik geloof sterk dat deze desinformatie is bedoeld om druk uit te oefenen op de 

auteurs 

79:16 

en om het effect op de bevolking na de Britse TV-onthulling over "Alternative 3" teniet 

te doen. 

79:22 

Het hoofdkwartier van de internationale samenzwering is in Geneve, Zwitserland. 

79:26 

Het bestuursorgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers van de regeringen 

79:29 

die erbij zijn betrokken, alsook uit de uitvoerende leden van de groep, bekend als de 

Bilderbergers. 

79:34 

Vergaderingen worden gehouden door de Policy commissie indien noodzakelijk 

79:36 

op een nucleaire onderzeeboot onder de pool ijskap. 

79:40 

De geheimhouding is zodanig dat dit de enige methode is die kan garanderen dat de 

vergaderingen 

79:43 

niet kunnen worden afgeluisterd en is de enige plaats waar zij de meest geheime 

thema's bespreken. 



79:50 

Ik kan zeggen dat het boek voor tenminste 70% waarheid bevat, vanuit mijn eigen 

kennis 

79:54 

en de kennis van mijn bronnen. 

79:56 

Ik geloof dat de desinformatie een poging was om het Britse TV exposé in opspraak 

te brengen 

80:01 

met informatie waarvan bewezen kon worden dat het vals is. 

80:04 

Net zoals het Eisenhower document was vrijgegeven hier in de VS onder het 

rampenplan majestic 12 

80:11 

en waarvan ook bewezen kan worden dat het niet klopt. 

80:16 

Sinds onze interactie met de aliens begon zijn we in het bezit gekomen van 

technologie die voorbij onze 

80:20 

wildste dromen gaat. Een voertuig met de naam Aurora in Area 51 dat regelmatig 

tochten maakt in de ruimte. 

80:27 

Het is een 'een ruimte schip' dat een TAV is, ofwel Trans Atmosferisch Vehikel. 

80:33 

Het kan van de grond loskomen gebruik makend van een 7 mijl baan, in de hoge 

orbit gaan, 

80:38 

op eigen kracht terugkomen en landen op dezelfde baan. 

80:41 

We hebben momenteel atoom aangedreven voertuigen gevlogen op area S4 in 

Nevada. 



80:47 

Onze piloten hebben interplanetaire reizen gemaakt in deze voertuigen en zijn naar 

de Maan geweest, Mars, 

80:51 

en andere planeten, aan boord van deze voertuigen. 

80:54 

Er is een groep piloten op de basis die een patch dragen, 

80:59 

met een kleine alien erop, die over de rand loert. 

81:03 

het heeft denk ik 3 of 4 letters bovenaan, maar ik vergat welke...maar John Lear weet 

welke het zijn. 

81:09 

Er is een foto van Saturnus en een foto van Mars 

81:14 

in een foto en op de achtergrond zijn 7 sterren, vreemd gevormd, net zoals de 

sterren in de Pleiaden groep. 

81:23 

Wat dat betekent? Ik zou het niet weten. 

81:28 

We zijn voorgelogen over de ware natuur van de Maan, de planeten Mars en Venus 

en de werkelijke staat 

81:32 

van de technologie die wij vandaag de dag bezitten. 

81:36 

Er zijn gebieden op de Maan waar planten groeien en de kleuren veranderen met de 

seizoenen 

81:41 

en dit seizoensfeit komt door het feit dat de Maan niet, zoals geclaimd, altijd exact 

dezelfde zijde laat zien 

81:45 



aan de aarde of de zon. 

81:47 

Er is een gebied dat in en uit duisternis gaat op basis van seizoenen en het is in de 

buurt 

81:53 

van waar het plantenleven groeit. 

81:55 

De Maan heeft een paar door mensen gemaakte meren en vijvers op zijn oppervlakte 

81:59 

en er zijn op films wolken in zijn atmosfeer gezien. 

82:02 

Hoeveel van u herinneren zich een tijdsperiode van meerdere jaren, 

82:06 

dat bijna elk buitenaards voertuig dat werd gezien en dat landde in de buurt van 

water 

82:11 

en water leek op te pompen in het voertuig. 

82:14 

Hoeveel van u herinneren zich dat. 

82:16 

Een flink aantal 

82:18 

Het water ging naar de Maan, dames en heren, om de Maan te veranderen. 

82:23 

En het werkt. 

82:32 

Het heeft een gravitatieveld en men kan er op zijn oppervlakte lopen zonder een 

ruimtepak, 

82:37 



door te ademen uit een zuurstoffles na het ondergaan van decompressie net als 

iedere diepzee duiker. 

82:44 

Dames en heren, als je van 1200 feet onder water kunt komen naar de oppervlakte, 

82:48 

naar de decompressie, dan kun je naar de oppervlakte gaan van 1 atmosfeer 

vacuüm. 

82:54 

Ziet u, vacuüm veroorzaakt geen probleem voor het menselijk lichaam. 

82:57 

Het is het vertragende gas dat is opgenomen in uw weefsels, in uw beenderen en in 

de vloeistoffen 

83:02 

in uw lichaam, dat het probleem veroorzaakt. 

83:05 

Als dit juist gedecompresseerd is, heb je geen probleem. 

83:10 

Alles wat u nodig heeft is een hele kleine hoeveelheid zuurstof, 

83:15 

heel weinig druk om te ademen, dan heb je nergens last van 

83:19 

behalve een ding... dat zuurstof giftig wordt als het gedurende een lange periode is 

ingeademd. 

83:24 

Daarom zouden excursies aan een bepaalde tijd moeten voldoen. 

83:28 

Anders dan dat is er geen reden, waarom u en ieder ander niet zou kunnen lopen op 

het Maanoppervlak 

83:34 

in de ruimte, in het vacuüm, zonder ruimtepak. 



83:38 

Hoe ik dit weet? 

83:40 

Ik was een van de experts in de wereld in diepzee, gemengd gas, zuurstofmengsels 

voor duikers 

83:50 

en in diep saturatieduiken. 

83:53 

Toen ik het hoofd was van het Department of mixed gas, deep saturation diving 

division 

83:58 

van het College van Oceanering. 

84:00 

En ik kan u nu vertellen dat het veel makkelijker is te decompresseren naar een 

vacuüm 

84:04 

na een wandeling op de oppervlakte van de Maan dan een man omhoog te brengen 

van 600 feet. 

84:18 

Ik heb de foto's gezien en enkele waren feitelijk gepubliceerd in een boek getiteld: 

84:22 

Rediscovered alien bases on the moon door Prat Stacklin. Echter, niet alle foto's 

staan erin, 

84:26 

maar er staan een paar hele goede in, ik zou u willen adviseren om het boek te 

kopen, 

84:30 

en te adviseren naar de foto's te kijken, naar het NASA-nummer en ze op te vragen. 

84:34 

Ik betwijfel of u ze nog kunt krijgen maar er was een tijd dat het kon. 

84:39 



In 1969 brak een confrontatie uit tussen de mensen wetenschappers en de 

buitenaardsen 

84:44 

op het Dulce ondergrondse laboratorium. 

84:46 

De buitenaardsen namen veel van de wetenschappers in gijzeling. 

84:50 

Delta Forces werd ernaar toe gestuurd om ze te bevrijden, 

84:52 

maar zij waren geen partij tegen hun wapens. 66 van onze mensen werden vermoord 

tijdens deze actie. 

84:57 

Het gevolg was dat wij ons terugtrokken van alle gezamenlijke projecten voor 

tenminste 2 jaar. 

85:02 

Uiteindelijk vond een verzoening plaats en opnieuw werkten we samen. 

85:07 

Voor zover ik weet werken we vandaag nog steeds samen met de buitenaardsen. 

85:13 

Welnu... 

85:20 

Ik ben over mijn limiet gegaan, 

85:23 

Ik ben niet van plan de andere sprekers voor het hoofd te stoten, de tekst van mijn 

speech is te koop 

85:28 

bij de uitgang 

85:31 

Ik heb alleen nog één boodschap af te geven: 

85:34 



Het maakt mij niet uit wat u van mij denkt, 

85:38 

het maakt mij niet uit hoe u mij noemt, 

85:41 

het maakt mij wel uit wat u doet met deze informatie, want het is belangrijk voor ons 

overleven als soort. 

85:49 

Het is belangrijk voor onze planeet. 

85:54 

het is belangrijk voor de wereld. 

85:59 

Wat met mij gebeurt is niet van belang, en ik wist dat toen ik hiermee begon. 

86:04 

Gedurende de laatste 17 jaar wist ik dat ik dit op enig moment moest zeggen, 

86:09 

Of ik dat nu wilde of niet, 

86:11 

of ik nu bang was of niet. 

86:18 

Nu ben ik hier, en nu is het gebeurd. 

86:22 

En ik voel een overweldigende opluchting. 

86:26 

U heeft nu de informatie. U kunt erom lachen, u kunt het in de prullenbak gooien. 

86:32 

U kunt mijn huis afbranden als u dat wilt. 

86:35 

Maar ik vertel u nu, uw toekomst, de toekomst van uw kinderen, de toekomst van uw 

kleinkinderen, 



86:43 

hangt af van wat u doet met deze informatie. 

86:48 

Uw eigen regering verkoopt drugs aan uw kinderen, 

86:53 

en het lijkt u niet uit te maken. 

86:56 

Uw eigen regering heeft de macht van de mensen weggegeven, 

87:01 

en het lijkt u niet uit te maken. 

87:05 

Er is een apathie die rondwaart in dit land die dodelijk is. 

87:11 

Of er wel of geen buitenaardsen zijn. 

87:18 

Wij zijn werkelijk nu op dit moment een natie van schapen, 

87:22 

en dames en heren, ik verzeker u dat schapen altijd naar de slachtbank worden 

geleid. 

87:30 

Maar het hoeft niet zo te zijn. 

87:33 

Er ligt een ongelooflijke macht in kennis, 

87:38 

er ligt ook een ongelooflijke macht in geheimhouding. 

87:42 

Neem die geheimhouding weg, zorg ervoor dat u bent geïnformeerd, 

87:47 

en u kunt dingen veranderen. 



87:49 

En stoppen om met elkaar te vechten! 

87:56 

Dank u! 

88:16 

Voor nu, dames en heren, ik denk aan vijf minuten pauze, wat denk je, John? 

88:22 

Het duurde al lang... 

88:25 

Houdt u het alstublieft bij vijf minuten want we zitten zeer krap in onze tijd. 

88:30 

Vertaling en ondertiteling: Veronica Weerdesteijn en Irma Schiffers 

88:52 

Nee, we doen het nog even een keer over... 


