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00:25 

Mijn naam is Paul Hellyer en ik ben een voormalig Minister van Defensie in Canada 

00:31 

Deze zorgelijke boodschap is voor de vele miljoenen Amerikanen en anderen 

00:38 

die genegen waren om te luisteren naar de 22 minuten durende presentatie tijdens 

de openbare hoorzitting 

00:45 

in Washington in mei 2013, en voor alle anderen die zich ernstig zorgen maken 

00:51 

over de toekomst van hun land en over de aarde 

00:57 

De VS is in ernstig gevaar; vreemd genoeg komen de opdrachten niet van 

buitenlandse vijanden 

https://youtu.be/90ALYE6CdrA


01:04 

maar van vijanden van binnenuit, dus ik vraag je te luisteren naar een samenvatting 

01:09 

van de grootste problemen, gevolgd door sommige suggesties. 

01:15 

Hoe de VS opnieuw heroverd kan worden door trouwe Amerikanen tot grote 

opluchting van vrienden 

01:23 

die hulpeloos toekijken vanaf de zijlijn 

01:29 

De inzet kon niet hoger zijn, dus ik heb me 15 maanden bezig gehouden 

01:35 

met het volgen van deze hoorzitting in Washington, koortsachtig schrijvend aan een 

nieuw boek 

01:40 

waarin datgene is opgenomen, waarvan iedere Amerikaan volgens mij het recht heeft 

om dat te weten, 

01:44 

en móet weten, om een eind te maken aan de onvoorstelbare naïviteit, zoals 

opgemerkt 

01:48 

tijdens de hoorzitting van de bevolking 

01:51 

De titel van het boek is 'De geld maffia'. Een wereld in 'crisis'. 

02:01 

De meeste van mijn vrienden, zowel Amerikanen als Canadezen, neigen ertoe te 

stellen 

02:07 

dat de wereld in een staat van crisis is 

02:09 



maar er zijn er maar een paar zich ervan bewust dat de problemen geen natuurlijk 

verschijnsel zijn 

02:15 

Ze zijn bedacht door een zeer kleine elite groep van rijke meedogenloze, op macht 

beluste mensen 

02:23 

die bewust de meerderheid van fatsoenlijke en hardwerkende belastingbetalers 

02:29 

volledig in het duister laten tasten 

02:33 

De ijzeren sluier van geheimen is nu bijna aan het einde van haar zevende 

decennium 

02:39 

Toen de tweede wereldoorlog eindigde, werd er maar weinig aandacht besteed aan 

operatie 'paperclip' 

02:46 

waarbij honderden nazi-wetenschappers in het leger en elders naar de VS werden 

gebracht, 

02:50 

kregen nieuwe identiteiten en ze kregen vervolgens belangrijke posities in het leger 

en elders 

02:57 

Sommigen van hen zouden geweten hebben van UFO's en de aanwezigheid van 

buitenaardsen 

03:01 

door hun ervaringen in samenwerking met hen in de dertiger jaren 

03:06 

Het Amerikaanse leger begon het onderwerp serieuzer te nemen na het ophalen van 

een van de voertuigen 

03:11 

dat is gecrashed in de buurt van Roswell New Mexico op 4 juli 1947 

03:17 



en ze besloten om de technologie van de ingenieurs te steunen, welke vele lichtjaren 

meer geavanceerd was 

03:23 

dan alles wat we tot dat moment kenden 

03:27 

Op dinsdag de 8e juli 1947 om 11.00 AM MST, 

03:33 

heeft de Roswell Luchtmacht Commandant, Kolonel William Blanchard in een 

persbericht laten weten 

03:39 

dat ze een vliegende schotel hadden ontdekt. Dat was de waarheid 

03:46 

Later, op dezelfde dag, om ongeveer 4.30 P.M. CST, 

03:51 

heeft Brigadier Generaal Roger Ramey, commandant van de 8e luchtmacht en de 

supervisor van Blanchard, 

03:59 

een alternatieve versie aan de pers weergegeven. 

04:03 

Hij claimde dat het leger een Rawin doelapparaat had gevonden, hangend aan 

synthetische rubberen ballon 

04:12 

Dat was een leugen! 

04:14 

In werkelijkheid was het de basis van wat later een 'cult' zou worden van liegen en 

desinformatie 

04:22 

welke nog steeds de policy is van de VS, vandaag de dag; 68 jaar later 

04:29 

In mijn korte toespraak tijdens de publieke hoorzitting 



04:34 

zei ik dat de VS en het grootste deel van het Westen uiteindelijk onder controle staat 

04:39 

van een ongekozen en onverantwoordelijke kliek 

04:43 

Hun APACS is het banken- en financiële kartel, gevolgd door het oliekartel 

04:51 

De CEO's van de grootste en de machtigste transnationale bedrijven 

04:56 

Grote inlichtingendiensten, inclusief de CIA, de FBI en de NSA en het grootste deel 

van het Amerikaanse leger 

05:09 

Hun gezamenlijke macht en invloed is onberekenbaar 

05:15 

en het is hun plan voor de VS en voor de rest van ons, wat zo alarmerend is 

05:21 

Hun plan is een imperium, dat groter is in macht dan elk ander imperium ooit 

05:27 

Ze noemen dit de Nieuwe Wereld Orde, wat ironisch genoeg dezelfde naam heeft die 

Hitler gebruikte 

05:34 

voor het kleinere imperium dat hij zich voorstelde 

05:38 

Eén ding is zeker, de NWO zal aan alle bedoelingen een einde maken, dat de 

regering er is 

05:45 

van, door en voor de mensen 

05:48 

Het zal een dictatorschap zijn van, door en voor een kleine minderheid van de rijke 

en bevoorrechte elite 



05:59 

Veel van hun macht ligt bij het private banken-systeem 

06:03 

Diverse koningshuizen en politici staan dit private kartel toe om het alleenrecht te 

hebben op de verdeling 

06:09 

van nieuw gecreëerd geld; wij zullen het nooit weten 

06:13 

Maar dit is bijna absolute macht, en die kan het vertrouwen in staten en hun mensen 

bepalen 

06:22 

Het systeem heeft bijna al het geld gecreëerd als schuld, 

06:28 

een schuld die met rente moet worden terugbetaald 

06:31 

Maar waar niemand geld creëert om die rente te kunnen betalen, is dat een 

doodlopende weg 

06:35 

die debiteuren geen andere keuze laat dan geld te lenen om die rente te betalen 

06:42 

en dieper en dieper in de schulden te raken 

06:46 

Het is bijzonder absurd dat een groep-tien student dit in een paar minuten kan 

herkennen 

06:51 

als een gigantisch piramide-systeem 

06:55 

Banken kunnen vijf miljoen dollar investeren en honderd miljoen dollar creëren door 

te speculeren 

07:01 



met kredieten die terug betaald moeten worden met rente 

07:06 

In feite romen zij 95 procent van de top van elke lening af 

07:13 

Dat is de reden dat ik ze de 'geld-maffia' noem 

07:17 

Monetaire hervorming is het meest dringende van alle sociale hervormingen 

07:22 

En mijn boek bevat een specifieke formule dat de dappere Occupy-Wallstreet 

demonstranten 

07:30 

in hun voordeel hadden kunnen gebruiken wanneer ze gevraagd werd: wat is jullie 

voorstel 

07:35 

Waar het ze aan ontbrak, was het antwoord op die vraag 

07:41 

Als het grootste gedeelte van die 99% de misleiding niet begrijpt die verantwoordelijk 

was 

07:46 

voor de grote depressie van de jaren dertig, de vreselijke recessies van 1981 en 

1982 

07:53 

1991, en de grote recessie van de 21e eeuw, 

07:58 

dan is het niet zo moeilijk om te begrijpen waarom er zoveel sceptici zijn over UFO's 

en hun passagiers 

08:06 

Ook al hebben diverse soorten onze planeet bezocht voor duizenden jaren 

08:12 

De crash nabij Roswell in New Mexico, waar ik het eerder over had, was in essentie 

een keerpunt 



08:21 

In Canada schreef Robert Smith, een senior-officier in ons federaal departement van 

Verkeer 

08:29 

waar ik later minister van werd, een uiterst geheim memorandum aan zijn baas 

08:37 

gebaseerd op informatie die hij had ontvangen tjidens zijn bezoek aan onze 

ambassade in Washington 

08:42 

Die memo, gedateerd op 21 november 1950, was gedeeltelijk als volgt: 

08:50 

A. Deze kwestie is één van de meest vertrouwelijke onderwerpen in de Verenigde 

Staten 

08:57 

Lees: zelfs hoger geclassificeerd dan de waterstof bom 

09:02 

B. Vliegende schotels bestaan 

09:05 

C. De werkwijze is onbekend, maar er is sprake van een zeer geconcentreerde 

inspanning 

09:12 

door een kleine groep, die geleid wordt door Dr. Vannevar Bush 

09:17 

D. Deze hele zaak is door de autoriteiten van de VS beschouwd als een zaak van 

enorm belang 

09:28 

Een controle groep van 12 senior-wetenschappers en legerofficieren is opgericht 

door President Truman 

09:36 

Ze stonden bekend als de 'Majestic 12' of MJ 12. 

09:41 



die een memorandum hadden uitgegeven waarin stond hoe tegenover UFO-

waarnemingen te staan 

09:45 

door te zeggen dat het natuurverschijnselen waren, zoals plasma of gassen 

09:52 

en dat de waarnemer waarschijnlijk teveel Jack Daniels Bourbon heeft gedronken 

09:57 

Niets is minder waar 

10:02 

Tijdens de Eisenhower administratie werden veel van de natuurkundige 

wetenschappen 

10:07 

naar ondergrondse faciliteiten verhuisd in Nevada en Arizona 

10:12 

Ondertussen werd er veel macht toegekend aan civiele instanties, om de ontkenning 

aannemelijk te maken 

10:21 

zoals het bestaan ervan 

10:24 

Maar president Eisenhower wilde eens gaan kijken in die verboden gebieden 

10:28 

maar hem werd de toegang ontzegd 

10:31 

Het was pas toen hij dreigde om zijn eerste leger in te zetten, dat hem werd 

toegestaan 

10:37 

dat hij drie vertrouwelingen kon sturen om naar die geheime plaatsen, Area 51 en S 

4 

10:45 

Ze rapporteerden dat het Roswell voertuig inderdaad opnieuw werd geconstrueerd 

door de krijgsmacht 



10:53 

President Eisenhower voelde zich zo bedonderd door deze situatie 

10:59 

dat hij in zijn afscheidstoespraak aan het land zei dat de Amerikaanse bevolking 

moest uitkijken 

11:04 

voor het militair industriële complex, hetgeen volgens een getuige, zijn manier was 

om te zeggen 

11:12 

dat het 'buitenaardse dossier' in de verkeerde handen was gevallen 

11:19 

En dat is het zeker! 

11:21 

Het stond onder controle van het militair industriële complex 

11:25 

Ook wel bekend als de financiële, inlichtingen- en militaire vleugel van de alles-

doordringende Cabal 

11:32 

die de controle in de VS hebben overgenomen en een groot gedeelte van de 

verkiezingen in de wereld 

11:41 

Na Eisenhower is er niet één president van de VS volledig geadviseerd 

11:47 

door zijn civiele, militaire of inlichtingen-adviseurs, 

11:52 

maar werd ook niet volledig ingelicht over de buitenaardse aanwezigheid en de 

technologie 

11:57 

Het militair industriële complex nam een strategie aan van eeuwige oorlogsvoering 

12:02 



om zijn eigen macht en winst te vergroten 

12:06 

Het is onvoorstelbaar dat dit plan is doorgesproken en op voorhand is goedgekeurd 

door elke president 

12:15 

Wernher von Braun, de Duitse raketspecialist, die aan het einde van de tweede 

wereldoorlog naar de VS kwam 

12:22 

vertelde mijn vriend Dr. Carol Rosin, die met hem samenwerkte, dat het militair 

industriële complex 

12:32 

teneinde de eeuwige oorlogsvoering voort te zetten, een vijand nodig had 

12:37 

Eerst zullen het de communisten zijn, zei hij, dan de terroristen 

12:43 

En uiteindelijk zullen het de buitenaardsen zijn 

12:47 

Tot zover heeft het plan zich al uitgevouwen, precies zoals voorspeld 

12:54 

De Cabal, die soms de schaduwregering wordt genoemd, is aan de macht 

13:01 

En Sarah mcclendon, veteraan verslaggever van het Witte Huis, 

13:05 

vroeg president Clinton waarom hij niets deed aan het vrijgeven van informatie over 

UFO's 

13:11 

Clinton antwoordde, en ik citeer, Sarah, er is een regering binnen de regering, 

13:18 

en ik heb daar geen controle over, einde citaat 

13:22 



Stel je dat eens voor, de president van de VS en opperbevelhebber van de militaire 

strijdkrachten 

13:28 

krijgt geen duidelijkheid over wat zijn troepen doen 

13:34 

Aan het einde van de koude oorlog, heeft de Pentagon een nieuw defensie-plan 

geschreven 

13:41 

algemeen bekend als een project voor de nieuwe Amerikaanse eeuw 

13:46 

Het was zeer verstrekkend, en het betreft verovering van een groot deel van de 

wereld 

13:51 

door middel van militaire en financiële middelen, dat wat het gemakkelijkst was 

13:56 

Het document, waar maar een paar mensen kennis van hadden, erkende dat het zo 

verstrekkend was 

14:03 

dat het teveel zou zijn voor de Amerikanen om dat te kunnen verkroppen 

14:06 

zonder een catastrofale en katalyserende gebeurtenis zoals een nieuwe 'Pearl 

Harbor' 

14:13 

Maar goed, het geluk leek aan hun kant te staan 

14:18 

in de vorm van 9/11, in 2001 

14:22 

Buitenlandse amateur-piloten die getraind waren in de VS hebben, naar men zegt, 

vliegtuigen gekaapt 

14:27 



en vlogen deze in de zijkant van de World Trade Towers 1 en 2 en daarna in het 

Pentagon 

14:35 

Later op de dag zijn de gebouwen ingestort 

14:38 

President Bush verklaarde de oorlog aan de terroristen 

14:41 

en deed een beroep op het Noord-Atlantische Verdrag 

14:45 

op grond waarvan een aanval op één enkel land wordt beschouwd als een aanval op 

alle landen 

14:53 

Deze reactie was ongekend sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 

14:58 

en de latere aanval op Pearl Harbor 

15:02 

De Engels sprekende wereld in het bijzonder, was razend 

15:07 

En een groot percentage van de Amerikanen was voorbereid op een nucleaire 

aanval op de daders 

15:12 

De minister van Defensie, Donald Rumsfeld, stelde kort daarma en ik citeer: 'dat 

betekent oorlog tegen Irak' 

15:20 

Einde citaat. Ook al was er absoluut geen bewijs van Iraakse betrokkenheid 

15:26 

Helemaal niets. 

15:30 

Ofschoon de meeste moslims sympathiek tegenover de VS stonden, in de 

onmiddellijke nasleep van 9/11, 



15:38 

zodra de bommen begonnen te vallen op Baghdad, waren duizenden gematigde 

moslims 

15:45 

zo verontwaardigd en overvallen door haat dat ze kozen voor een terroristische 

reactie 

15:52 

Vanaf die dag werd het moeilijk om een terrorist te vinden, die niet 'Made in the USA' 

16:00 

in zijn ziel gegrift had staan 

16:04 

Nu, meer dan tien jaar later, wordt de situatie zelfs nog zwarter 

16:10 

nu de waarheid over 9/11 begint op te staan uit het graf van de gecontroleerde pers 

16:17 

We ontdekken dat hoge ambtenaren van de George W. Bush 'administration' 

16:22 

weken van tevoren op de hoogte waren van deze aanvallen en geen moeite deden 

om dit te voorkomen 

16:28 

Integendeel, het bewijs wijst naar medeplichtigheid 

16:33 

als we zien dat er niet slechts twee, of drie gebouwen zijn ingestort, 

16:39 

noch vier, noch vijf, geen zes, maar zeven 

16:46 

Sommige, zo niet allemaal, zijn uitgerust voor gecontroleerde vernietiging 

16:52 

Maar dat is niet alles; een nieuw massavernietigings- wapen werd ingezet 

16:59 



om het beton en het staal te verpulveren tot stof voordat het op de grond terecht 

kwam 

17:05 

Als je hier enige twijfel over hebt, probeer dan een exemplaar te krijgen van het boek 

van Dr. Judy Wood 

17:10 

getiteld: Where did the towers go (Waar zijn de torens gebleven) 

17:18 

500 pagina's met gedetailleerd bewijs 

17:26 

Dit zich ontvouwende verhaal onthult het grootste massa bedrog in de geschiedenis 

17:30 

met de meest universele negatieve consequenties 

17:35 

Veel belangrijker dan de lange wachtrijen waren veiligheidscontroles op luchthavens 

17:40 

Onze burgerrechten zijn ons afgenomen, stuk voor stuk, inclusief, en het spijt me dat 

te moeten zeggen 

17:47 

het rechtsbeginsel 'Habeas corpus' 

17:49 

het ongedaan maken van 800 jaren van vooruitgang 

17:54 

Land werd opgezet tegen land, religie tegen religie 

17:59 

Woorden als vrede en onderhandelingen over oplossingen, hetgeen mogelijk was 

vóór 9/11 

18:05 

zijn verloren gegaan in het oerwoud van leugens 

18:09 



De Cabal, ook bekend als het militaire industriële complex, was niet geïnteresseerd 

18:15 

in een rechtvaardige overeenkomst, ze wilden een eeuwigdurende oorlog 

18:20 

en dat was wat ze met dit achteloze bedrog hebben bereikt 

18:24 

Het beroofde ook de eens zo grote USA van zijn laatste overblijfselen van moreel 

leiderschap 

18:35 

Erger nog, door een beroep te doen op de NATO, veranderde dit van een defensie 

bondgenootschap 

18:40 

in een door de VS geleide gevechtseenheid door het aantrekken van voormalige 

landen van de Sovjet-Unie 

18:48 

een duidelijke provocatie naar Rusland 

18:52 

en is erin geslaagd om gerommel te veroorzaken naar een nieuwe Koude Oorlog 

18:57 

Het gevaar ligt in het feit dat de NWO zich niet beperkt voelt door oude grenzen en 

concepten van een land 

19:03 

en we lijken vastbesloten in de richting van een derde wereldoorlog te gaan 

19:08 

Verschrikkelijk, en voorbij elke menselijke verbeelding 

19:11 

Het mag niet gebeuren 

19:15 

Bijna elke president sinds Eisenhower, heeft onder controle gestaan van de Cabal 

19:21 



En president Obama is daar jammer genoeg geen uitzondering op geweest 

19:26 

Voordat hij werd beëdigd als de nieuwe president, zag ik een foto van zijn 

economische adviseurs 

19:32 

en ik zei: 'Oh oh, dezelfde oude bende die de Bush-recessie heeft toegestaan' 

19:38 

Er zal niets veranderen! 

19:42 

En toen de president onschuldige bondgenoten overhaalde om mee te doen in de 

tweede 

19:47 

niet te winnen oorlog in Irak, en een hoge commandant bevestigde dat het vele jaren 

zou duren om dit te winnen 

19:55 

was het duidelijk dat president Obama het spel van het militaire industriële complex 

meespeelde 

20:01 

en dat DAT de enige winnaar zou zijn 

20:06 

Extreem Islam is een ideologie, en dat kun je niet vernietigen door 'smart bombs' 

20:12 

De meeste ISIS-rekruten beginnen als jonge idealisten die worden uitgestoten door 

de manier 

20:17 

waarop de wereld wordt geregeerd en ze zoeken naar een betere manier 

20:23 

Een effectieve strategie zou moeten zijn, hun harten en hoofden te winnen en ze niet 

zomaar te doden 

20:31 

of hen tot martelaren te maken voor een reden 



20:36 

De eerste stap is president Obama ervan te overtuigen dat het beleid van zijn 

voorgangers 

20:42 

niemand voordeel oplevert, behalve de wapenindustrie. Dus alle niet-moslim leden 

van de coalitie 

20:50 

zouden zich moeten terugtrekken uit de oorlog tegen de islamitische staat 

20:54 

te beginnen door al het onrecht, begaan door het Westen in de afgelopen jaren, te 

keren 

21:00 

Haat hem of hou van hem, president Obama is de enige persoon in de wereld 

21:05 

met de macht om een berouwvolle VS te leiden en zijn misleide geallieerden 

21:11 

en de morele en spirituele revolutie centraal te stellen voor een wereld van vrede en 

rechtvaardigheid 

21:17 

waarin de menselijke soort een gerede kans heeft om te overleven 

21:23 

De transformatie moet worden omgekeerd voor de volgende presidentsverkiezingen 

21:29 

dat kan het moment zijn dat er geen weg terug meer is 

21:33 

Uiteindelijk moet het de moslims worden toegestaan om hun eigen problemen op te 

lossen 

21:38 

Voor 9/11 was Irak een soennitisch dictatorschap, dat hun sjiitische broeders en 

zusters slecht behandelde 

21:46 



De VS zetten Saddam Hoessein af en vestigde een nieuwe sjiitische meerderheid 

21:53 

en ze behandelden de soennitische minderheid oneerlijk 

21:57 

De kiem voor verdere conflicten was geboren 

22:00 

De moslims moeten hun eeuwenoude verschillen oplossen, zoals Christenen van 

verschillende gezindten 

22:08 

onlangs in staat zijn geweest om dat te doen 

22:11 

Misschien worden de United Nations uitgenodigd door de moslims, om een 

vergadering bijeen te roepen 

22:15 

van zowel wereldlijke als religieuze leiders, om te zoeken naar een betere manier 

22:20 

om grieven en verschillen op te lossen 

22:25 

Intussen is het tijd dat alle Abraham-religies, Christendom, Jodendom en Islam 

elkaar vergeven 

22:34 

Ik was in de tachtig toen ik besefte dat Allah mijn God was 

22:39 

Ik vermoed dat de meerderheid van de Christenen even slecht zijn geïnformeerd 

22:43 

En de Israëlieten zouden moeten beginnen om de Palestijnen als hun 

bloedverwanten te behandelen 

22:47 

wat ze ook werkelijk zijn, in plaats van minderwaardige individuen 

22:53 



Het is verstandig om te onthouden dat het oorspronkelijke verbond met de schepper 

22:57 

van toepassing is op alle kinderen van Abraham en niet alleen op een paar 

uitverkorenen 

23:03 

Het uitgangspunt is dat het gebruik van drones, zelfmoordbommen 

23:08 

en verpletterende militaire superioriteit van de kant van de christenen, moslims, joden 

23:15 

allemaal verboden zijn in hun heilige boeken 

23:20 

De volgende stap is om alle grote religies ervan te overtuigen dat ene principe in 

praktijk te brengen 

23:26 

dat ze gemeen hebben en dat is dat je anderen behandelt zoals je zelf behandeld 

wilt worden 

23:32 

als de regels worden teruggedraaid 

23:35 

De universele praktijk van de gouden regel zal de wereld transformeren 

23:42 

Ik krijg honderden emails van fatsoenlijke Amerikanen en gelijkgestemden uit 

verschillende landen 

23:49 

die niets liever willen dan een einde aan het militarisme en een massale verandering 

van prioriteiten 

23:55 

in de richting van wereldvrede en rechtvaardigheid 

23:59 

Een flink aantal is betrokken bij kleine projecten die aanzienlijke verschillen maken 

op micro-niveau 



24:06 

Maar de meesten van hen staan in de achterhoede en ze onderkennen dat de Cabal 

24:10 

geen vrede en gerechtigheid wil; ze willen macht, rijkdom en imperium 

24:17 

Dus wat kan een individu doen met het oog op ongekende macht en rijkdom 

24:24 

De Cabal, geleid door het bankwezen heeft een haast ongelimiteerde financiële 

macht 

24:30 

maar wij, het volk, zijn in de meerderheid en we moeten onze ongelimiteerde macht 

samenbrengen 

24:35 

om een kritieke massa te vormen welke bergen kan verzetten 

24:40 

Er is geen gegarandeerde formule, maar een onderbouwde raming zou zijn dat 

wanneer vijf miljoen 

24:47 

fatsoenlijke Amerikanen een exemplaar van 'The money mafia, de wereld in crisis'' 

zorgvuldig gaan lezen 

24:57 

en dan actief het uitgebreide actieplan zouden ondersteunen wat erin staat, 

25:03 

dan zou er er wonder kunnen gebeuren 

25:06 

Elk van die vijf miljoen zou een persoonlijke brief moeten schrijven aan de president 

25:10 

hun senator en het congreslid en onmiddellijke actie eisen op alle kritieke gebieden 

25:18 



in de geest van de samenwerking die wordt verwacht tijdens een oorlog om de 

wereld te redden 

25:24 

en dat is ook precies wat er op het spel staat 

25:30 

Ik ben niet van plan om de lijst van centrale hervormingen hier te herhalen, 

25:34 

op een paar belangrijke uitzonderingen na 

25:39 

De VS moeten een leidende rol spelen bij het beëindigen van het monopolie van 

privé bankiers 

25:44 

om geld te drukken. Het is eigenlijk geen echt geld; het is slechts kredietverstrekking, 

gecreëerd uit het niets 

25:53 

Een computer-invoer. En de macht aan het volk teruggeven, dat rechtmatig van hen 

is 

26:00 

President Obama kan de gaten dichten met 2 triljoen dollar aan platina munten 

26:07 

om de bal aan het rollen te krijgen, terwijl de wetgeving bereid is om de Fed over te 

nemen 

26:10 

en tot oprichting van een centrale bank die 100 procent in handen van de overheid is 

26:14 

een centrale bank van de Verenigde Staten 

26:17 

Er kan en zal ook geen vrede en rechtvaardigheid op aarde zijn, terwijl de Fed blijft 

bestaan 

26:25 



Over rechtvaardigheid gesproken, als president Obama echt een plaats in de 

geschiedenis wil krijgen 

26:31 

als een vriend van de 99%, meer dan van die 1%, 

26:34 

dan kan hij de trans-Atlantisch handelsverdrag snel in de vergetelheid gaan brengen 

26:39 

Zelfs de naam is een leugen, er is geen sprake van een partnerschap 

26:45 

Het zou een transpacifische machtsgreep genoemd moeten worden door een kleine 

elite groep 

26:49 

die hun eigen rotzooi willen uitbreiden, ten koste van de rechten van andere mensen 

26:54 

om hun eigen zaken in hun eigen voordeel te draaien 

26:58 

Dus de keuze is aan u, meneer de president! 

27:01 

Om te beslissen of het gaat om het volk of om de Cabal 

27:06 

Er moet volledige openheid zijn over wat de Cabal en de schaduwregering van de 

VS 

27:12 

aan het doen zijn sinds de tweede wereldoorlog 

27:15 

In hoeverre is de buitenaardse ruimte- en wapentechnologie gereconstrueerd 

27:22 

En klopt het dat Ben Rich, voormalig CEO van Lockheed's Skunk Works heeft 

gezegd, 

27:30 



en ik citeer: 'Wij, de VS, hebben nu de technologie om ET naar huis te brengen', 

einde citaat 

27:38 

in hoeverre is er samenwerking geweest tussen de Cabal en de buitenaardsen 

27:43 

welke soorten, welke motieven, zijn er overeenkomsten getekend, en als dat zo is, 

wat zijn de voorwaarden 

27:49 

van dat verdrag of de toepassing van de verdragen 

27:54 

Om de waarheid te ontdekken na zoveel jaren van voortdurende leugens en 

duisternis 

27:59 

wordt ofwel vereist dat de wet van de nationale veiligheid van 1947 wordt ontbonden 

28:05 

of geschorst voor de pardonregeling, zodat waardige Amerikanen de waarheid 

kunnen vertellen 

28:12 

zonder angst voor vergelding 

28:14 

Een soort van waarheid- en verzoeningsproces zal dan verplicht worden 

28:21 

Dan zijn er de positieve voordelen die moeten worden nagestreefd 

28:25 

De president moet een order uitvaardigen die de geheime patenten zou vrijgeven op 

exotische energie 

28:30 

en deze beschikbaar maken voor de wereld 

28:34 

Geheime technologie in combinatie met een flexibel financieel systeem zal het 

mogelijk maken 



28:40 

om een olie-economie om te zetten naar een schone economie in zeven jaar 

28:46 

Dat zal wereldwijd miljarden nieuwe banen opleveren 

28:50 

en zal de steeds groter wordende kloof tussen de rijken en de armen helpen dichten 

28:58 

Tegelijkertijd zal er een project gestart moeten worden om de oceanen te herstellen 

29:04 

voordat onze voedselketen voorgoed geruïneerd is 

29:07 

Bovendien moeten wereldwijde programma's voor bosbehoud en herbebossing 

29:15 

helpen te voorzien in koolstof 6, essentieel voor een grotere stabiliteit in de 

weerpatronen 

29:22 

Sprekend over veranderende weerpatronen: volledige openheid zou ons een beter 

idee geven 

29:27 

over de weerpatronen die door het geknutsel van de overheid zijn veranderd 

29:32 

Door de beperkte tijd, ruimte en expertise, maakt mijn boek geen melding over 

chemtrails, 

29:40 

of het hoogfrequente actieve auroral onderzoeksprogramma, ook bekend als HAARP 

29:47 

Maar van wat ik heb gehoord, en gelezen, van geloofwaardige informanten, 

29:55 

zou ik zeggen dat dit Satan's buitenechtelijke Siamese tweeling zijn van dood en 

vernietiging 



30:01 

Als dat zo is, moeten ze in een keer worden uitgesloten en verbannen worden naar 

de onderwereld 

30:07 

waar ze vandaan kwamen en voordat de mensen in de wereld zich bewust worden 

30:12 

en een groepsvordering starten voor 20 of 30 triljoen dollar tegen de United Stated 

Air Force 

30:18 

haar contractanten, medewerkers en leveranciers 

30:25 

Een bezoek aan de slagvelden van wereldoorlog 1 en 2 in november vorig jaar 

30:30 

hebben me diep getroffen 

30:34 

De leuzen waren overal, nooit weer! 

30:39 

We hebben de horror gezien; de onmenselijkheid van de mens 

30:43 

wat je voorstellingsvermogen te boven gaat 

30:48 

Wanneer ik dit spiegel naar de wereld van vandaag, 

30:52 

bedacht ik me dat de miljoenen die hun leven hebben gegeven, tevergeefs gestorven 

zijn 

30:58 

Zelfs voordat de tweede wereldoorlog over was, heeft een groep van hebzuchtige 

egocentrische mensen 

31:03 

de volgende ronde uitgezet en ze hebben volhardend hun plan uitgewerkt 



31:10 

Dezelfde verschijnselen van massa werkeloosheid, armoede, en op zoek zijn naar 

militair voordeel 

31:16 

zijn gekopieerd. Maar de volgende keer zullen we beginnen met massa 

vernietigingswapens 

31:23 

die net in de kinderschoenen staan 

31:31 

De volgende keer is het niet alleen de oppermacht dat op het spel staat, ofschoon 

sommigen dat denken 

31:40 

Het is de overleving van het menselijke ras die op het spel staat 

31:46 

God zal niet worden bespot; we hebben de keuze gekregen om de planeet 

onbewoonbaar te maken 

31:54 

zoals andere rassen hebben gedaan zoals ons is verteld 

31:57 

Maar we kunnen in de tegengestelde richting gaan, van vrede, liefde, gerechtigheid 

en samenwerking 

32:02 

Voor de vooruitgang van alle gelijken, rijk en arm 

32:06 

We hebben een paar maanden gekregen, geen jaren, om de koers te wijzigen voor 

het te laat is 

32:13 

De keuze is aan ons 

32:17 

Wij zijn degenen die voorbestemd zijn om onze eigen geschiedenis te schrijven 

32:26 



Vertaling en ondertiteling: Irma Schiffers 

32:31 

Deel deze video alsjeblieft, download deze en zet 'm op je eigen video kanaal 

32:38 

Deze boodschap is voor iedereen 

32:48 

Deel deze video alsjeblieft, download deze en zet 'm op je eigen video kanaal 

32:58 

Deze boodschap is voor iedereen 

34:05 

We kunnen het! 


