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WERELDFEDERALISME : UIT DE TIJD ?
Op pagina drie in dit blad publiceren we een artikel met als titel “Nakende wereldoorlog en natuurrampen?”
Stel dat ons dit werkelijk te wachten staat, welke zin behoudt dan het wereldfederalisme? Misschien,
inderdaad, zal een vorm van wereldfederatie geen noodzaak blijven in een latere, meer vreedzame wereld.
In de huidige internationale verhoudingen nochtans blijft zij ons inziens nodig indien we grote oorlogen,
met name een derde wereldoorlog willen vermijden in plaats van fatalistisch te berusten in het
onvermijdelijke. Federalisme als middel om oorlog uit te bannen : het werkt, zoals de geschiedenis aantoont.
Het ene Zwitserse kanton bedreigt het andere niet met zijn bewapening. Hetzelfde geldt voor de staten van
de V.S. En ook kon men tussen gemeenten grenzen trekken zonder dat dit gepaard ging met eeuwenlange
slachtpartijen, dit vanwege het overkoepelende staatsbestel.

INHOUD
Pag. 1 : Wereldfederalisme : uit
de tijd?
Pag. 2 en 3 : Nieuws van het wereldburgerfront
Pag.4 : Nakende wereldoorlog en
natuurcatastrofen?

Puur antimilitarisme lijkt ons, op het “realpolitische” vlak, niet perse
belovend. Stel dat men de NAVO zonder meer ontbindt. Zou dit
minder onveiligheid in onze landen brengen? We beschikken niet
zomaar over verificatiecriteria waaraan we dit kunnen toetsen. We
kunnen moeilijk,voorspellen hoe de dingen gaan evolueren op het
internationale politiek-militaire schaakbord. En toen we ons in de
jaren zestig uitspraken voor ontbinding van het Warschaupact en de
NAVO, dan deden we dit bij wijze van kreet tegen de krankzinnige
wapenwedloop, waarbij we steeds de noodzaak beklemtoonden dat
een wereldveiligheidssysteem in de plaats zou komen.

Wat er ook van zij, we zouden ons voor de ontbinding van de Westerse militaire alliantie uitspreken indien daartoe kon besloten worden
Pag. 5 : Flitsen
op dezelfde gronden als die welke een dienstplichtige ertoe brengen uit
gewetensbezwaar te weigeren als willoze pion deel te nemen aan de
eeuwige moordpartijen tussen menselijke collectiviteiten. Zo’n
dienstweigeraar laat een universeel ethisch beginsel op al het andere primeren. Dit doende, weet hij dat
geestverwanten overal ter wereld hetzelfde standpunt innemen : “spiritus ubi vult spirat” = de geest waait
waar hij wil. – En raken onze landen overrompeld door krijgsbenden, dan treft men onder die invallers toch
geen gewetensbezwaarden aan. Zodat in 1940 onze beste medestanders de (buitengewoon heldhaftige – en
talrijke!) gewetensbezwaarden in Nazi-Duitsland waren. Zo kunnen we dit stellen. Alleen, in de huidige
politieke realiteit lijkt het ons onwaarschijnlijk dat beslissingen van regeringen het niveau zouden halen van
dienstweigering op morele gronden. Regeerders horen eerder te streven naar democratische wereldgezagsorganen bij machte een planetaire oorlog en andere grote oorlogen te voorkomen. (JV)
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NIEUWS VAN HET WERELDBURGERFRONT
Wereld Federalisten Beweging Nederland
Het wereldfederalisme heeft de wind niet in de
zeilen. Onverminderd doen sommige groepen
dapper voort. Zo de in 1948 gestichte Wereld
Federalisten Beweging Nederland (WFBN).
Zij geeft het fraaie blad “Eén Wereld” uit. en
organiseert heel wat activiteiten. We vermelden er enkele :
Zaterdagnamiddag 21 april 2012, van 13 tot
16 uur, houdt zij haar algemene vergadering in
het Centrum EMMA, Cremerstraat 245, 3532
BJ Utrecht.
Nadere inlichtingen : WFBN, Laan van Nieuw
Oost Indië 252, 2593 CD Den Haag, tel.
00.31.(0)70-3478196, email :
bestuur.wfbn@gmail.com
Dinsdag 10 april 2012, van 17 tot 19.30 uur,
in het Perscentrum Nieuwpoort, Lange Poten
10, Den Haag, organiseert zij een
paneldiscussie rond het boek The Economics
of Killing van Vijay Mehla
Donderdag 10 mei 2012, van 17 tot 19.30 uur,
in het Institute for Social Studies,
Kortenaerkade 12, Den Haag, spreekt Prof. Jan
Pronk over Israël, het Palestijnse volk en
mensenrechten in het Midden-Oosten
Zaterdagen 14 april, 15 september en 20
oktober, van 10.45 tot 16 uur : bijeenkomsten
van de Werkgroep Wereldrechtsorde op het
kantoor van de WFBN, Laan van Nieuw
Oost-Indië 252, 2593 CD Den Haag.
Jacques Lefrançois
Wereldburger van het eerste uur, ijvert Jacques
Lefrançois, (Leo Baekelandtstraat 9, 2030
Antwerpen) sedert meer dan zestig jaar voor
controle op de democratie en voor democratie
op wereldvlak.
Op 20 maart organiseerde hij een studiedag in
het Letterenhuis te Antwerpen. Hoofdthema
was : “Hoe besparen we het ergste aan de
volgende generaties?”
Tot de voorstellen behoorde : een ministerie
voor controle van de democratie alsook een
nieuwe financiële rechtsorde. Veel volk dook
niet op, maar onverminderd kwam het tot
zinvolle gedachtewisselingen.

Raad van bestuur (élect.conseil)
Normaal wordt de raad van bestuur van het
(internationale) Register van Wereldburgers
door een jaarlijkse of tweejaarlijkse algemene
vergadering aangesteld. Dit jaar geschiedde dit
uitzonderlijk per correspondentie in de periode
van 12 maart tot 3 april. Negen personen
werden verkozen. Hun namen alsmede een
uitgebreid verslag sturen we naar wie erom
vraagt. De opsteller van dit nummer stelde
zich sinds 2007 niet meer kandidaat. Hij blijft
wel lid van de vereniging naar Frans recht die
het internationale register beheert.
“Seminaire d’Etudes Mondialistes”
Van 16 tot 19 oktober, in Guinee, richt de
Raadgevende Vergadering bij het Congres der
Volkeren, in samenwerking met ‘Cafés-Guinée” een “Séminaire d’Etudes Mondialistes”
(mondialistische studiedagen) in, met als
thema :
Citoyenneté, Démocratie et Développement;
enjeux et perspectives (Burgerschap, democratie en ontwikkeling. Wat staat op het spel?
Welke perspectieven zijn er?)
Vraag nadere inlichtingen aan abc@recim.org
of aan het (internationale) secretariaat van het
Registre des Citoyens du Monde/Registry of
World Citizens, 66 boulevard Auriol, 75013
Paris.
Colloquium te Eben-Emael
De Raadgevende Vergadering bij het Congres
der Volkeren organiseert op16 en 17 juni 2012
een colloquium van wereldburgers te EbenEmael (Luik), au Moulin du Broukay. Thema :
Voor een nieuwe wereld.
Het colloquium wil zich laten inspireren door
de directe democratie zoals die werd beoefend
op de Agora in Athene. Elkeen kan deelnemen
aan het democratische debat en zijn mening
geven over de gekozen onderwerpen :
Economie,
Cultuur,
Gezondheidsbeleid,
Ecologie,
Internationale solidariteit,
Communicatie,
Toekomstige maatschappijinrichting,
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Grondrechten/mensenrechten.
Nadere inlichtingen : zie vorige rubriek.
Nog een “Séminaire d’Etudes Mondialistes”
Solidarité Mondiale - Agir Ensemble, in
samenwerking met de Raadgevende Vergadering bij het Congres der Volkeren, richt van 23
tot 25 april 2012 ook een Séminaire d’Etudes
Mondialistes in te Katana, Zuid-Kivu, in de
Auberge Le Rosier. Thema : “De Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens, pijler
van democratie en ontwikkeling.”
Bijdragen over de volgende onderwerpen, te
bespreken op de studiedagen, kunnen worden
ingestuurd naar : kivu2012@recim.org :
- vulgarisering van de Universele Verklaring;
- werelddemocratie;
- inbreng van de wereldburgers bij het streven
naar duurzame wereldvrede;
- vorming voor leden van WSH = Wereldsolidariteit tegen de Honger (1).
Nadere inlichtingen : zie vorige pagina.
(1) Zoals we reeds vaak schreven, gaat het hier
om een vereniging hoofdzakelijk in ’t leven
geroepen door bij ons geregistreerde wereldburgers. Hetzelfde geldt voor het Congres der
Volkeren, de Raadgevende Vergadering bij het
Congres der Volkeren, het Instituut voor
Mondialistische Studies, het Mondialistisch
Persagentschap (thans in waakvlamtoestand)
en de uitgeverij Club Humaniste (zelfde
opmerking).
Douglas Mattern verliet ons
Douglas Mattern (78), overleed op 20 juli
2011. Hij was ingenieur van beroep, volleerd
wetenschapper, en vervulde lange jaren de rol
van directeur van ons Amerikaans regitratiecentrum. Later stichtte hij mede de
Association of World Citizens. Deze zette
manifestaties op touw in San Francisco, Parijs,
Tokyo, Los Angeles, New York en Tapei. Als
internationale vereniging voor de vrede
bekwam ze het statuut van niet-gouvernementele organisatie bij de Verenigde Naties.
In de jaren tachtig verzocht men Mattern als
woordvoerder op te treden van op burgerinitiatief georganiseerde diplomatieke missies
naar de Sovjet-Unie. Hij verkreeg verscheidene
prijzen, onder andere de Albert Einstein-prijs
van de Association Internationale des

éducateurs pour la paix mondiale en de
Lifetime Achievement Award voor de
wereldvrede van de Fédération de la paix
mondiale. Hij behoorde tot de personen die
licht brachten in het donkere tranendal waarin
de mensheid zich in haar overleven bedreigd
ziet.
Georges Krassovsky overleed
Georges Krassovsky eveneens vertrok, op
vijfennegentigjarige leeftijd, naar de overkant
van de sluier. Wereldburger sinds altijd,
ijverde hij vele tientallen jaren lang voor vrede
en overleving. Hij behoorde evenzo tot de
ecologisten van het eerste uur. En zo vroeg hij
dat men een vierkant stukje groene stof op zijn
kledij zou aanbrengen, aldus uiting gevend aan
zijn bezorgdheid voor de leefwereld. Bekend
stond hij voor het organiseren van grote
fietstochten in groep, onder andere naar steden
in Rusland, om de bevolking aan te sporen tot
vredesinitiatieven. In 1994 verkoos men hem
tot lid van het Congres der Volkeren. De
laatste jaren van zijn leven poogde hij
een”witte vloed” (marée blanche) aan de gang
te brengen. Hij vroeg dat men vierkante witte
stukjes stof op zijn kleding zou dragen, zo te
kennen gevend dat mensen andere mensen niet
naar het leven horen te staan.
Ook Krassovsky moet men beschouwen als
een ware dienaar van de mensheid.
Op zoek naar wereldburgers
Wie zich als wereldburger laat registeren,
onderschrijft de volgende verklaring :
“Ik ben me bewust van mijn verantwoordelijkheid als lid van de wereldgemeenschap,
van het wezenlijke belang van de mondiale
dimensie. Daarom verlang ik ingeschreven te
worden in het Register van Wereldburgers
(waarvan het internationale secretariaat zich in
Parijs bevindt) en vraag ik om de totstandkoming van democratische wereldinstellingen bij
machte de overlevingsproblemen van onze tijd
doeltreffend aan te pakken”
Zodoende werkt men op eenvoudige maar
zinvolle manier aan de vrede of de andere
overlevingsproblemen. Derhalve achten we het
wenselijk dat meer mensen zich laten registreren.Vraag ons daarom om presentatieteksten
en tracht één of meerdere personen te vinden
die onze overtuiging delen.
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NAKENDE WERELDOORLOG EN NATUURRAMPEN?
Volgens een verscheidenheid van paragnosten staat een derde wereldoorlog op het punt uit te
breken. Dit lezen we onder andere in de volgende boeken :
-Armageddon (Hat die Endzeit begonnen?), door Leo H. DeGard, uitgegeven door Kopp
-Prophezeiungen über das Ende der Welt (Die Apokalypse und ein neuer Anfang), door Fabio R.
De Araujo, uitgegeven door Kopp
De laatste titel, hoewel het boek ernstig te nemen valt, doet onnodig sensatiezuchtig aan. Volgens
de auteur zelf zou het immers niet om een radicaal einde van onze planeet gaan, aangezien één of
twee miljard mensen het “einde” zouden overleven.
Scenario van de gebeurtenissen
Het scenario van de gebeurtenissen dat de auteurs schetsen, blijkt in beangstigende mate te
kloppen met wat zich in de wereld afspeelt :
opstanden of burgeroorlogen in de islamitische
landen, wereldwijde financiële en economische
crisis, onlusten ook in de Westerse wereld…
Die laatste, volgens verscheidene waarzeggingen, leiden tot revolutionaire toestanden. Dan
valt Rusland Westerse landen aan, waarbij
mogelijk ook islamitische en Chinese
krijgsbenden eraan komen. Dit geschiedt
plotseling. Vrijwel geen mens verwacht zich
eraan.
Verloop van de wereldoorlog
Heel snel dringen de Russische troepen door,
zo niet tot de Benelux, dan toch tot de Rijn,
alsook in delen van Frankrijk en Scandinavië.
De krijgsverrichtingen brengen na enige tijd
het gebruik van atoomwapens met zich. Eerst
ziet zich New York getroffen door een kernbom. Zogenaamd werpen mohammedaanse
terroristen die af. In werkelijkheid geschiedt de
aanslag op initiatief van Rusland.
Een door Rusland in de Atlantische Oceaan
afgeworpen kernbom brengt voorts nooit
geziene vloedgolven teweeg in Groot-Brittannië en op het Europese vasteland.
Ontzettende natuurrampen
Uiteindelijk maken ontzettende natuurrampen
een eind aan de vijandelijkheden. Een uiterst
giftige komeet of asteroïde slaat in op de aarde.
Dit veroorzaakt gigantische aardbevingen en
vloedgolven. Hele landen worden van de kaart
geveegd. Elders komt nieuw land of oud
verzonken land
uit
de
oceanen
te
voorschijn.

Slechts ongeveer twee op zes mensen overleven.
Nadien
Na de oorlog komt eerst hongersnood. Dan,
langzamerhand, bouwen de overlevenden een
nieuwe wereld op. Het komt tot een vreedzame, opnieuw meer agrarische en ambachtelijke samenleving. Een terugkeer tot de
Middeleeuwen? Niet helemaal, want de mensen, veel beter van inborst dan de huidige,
beschikken ook over nooit geziene mogelijkheden. Die stellen hen bijvoorbeeld in staat
telepathisch met elkaar te communiceren en
ook met nieuwe, zachte technologieën te werken.
Antropogeen?
Oorlog moet men wel als antropogeen, als
zijnde van menselijke oorsprong beschouwen.
Hetzelfde geldt voor beschadigingen aan de
leefwereld, in zekere mate ook voor het
voedseltekort in de wereld. Maar bestaat er
eveneens een antropogene kant aan catastrofen
van astronomische aard alsmede aan
aardbevingen, poolsprongen, vloedgolven,
wijzigingen in de zonnestraling? Volgens verscheidene paragnostische scholen moet men
die vraag bevestigend beantwoorden. Ook de
grote op de bijbel gegrondveste godsdiensten
gaan ervan uit dat er een verband bestaat tussen de wijze waarop de mens zich gedraagt en
de rampen die hem treffen. Zelf geloven we
geenszins in de voorstelling dat de goeie God
geregeld in toorn ontbrandt en de zondige
mensheid afstraft. Toch menen we, wat ons
betreft, dat er nog een andere dan de gewone,
empirisch verifieerbare samenhang der dingen
bestaat. Ongunstig karma zou rampspoedige
gebeurtenissen in de kosmische omgeving
kunnen teweegbrengen.
(JV)
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FLITSEN (door JV)

Pag. 5

De flitsen eindigend op (1) en (2), door ons vertaald, zijn citaten uit :
1) het boek Mind Control World Control, van Jim Keith, uitgegeven door Adventures Limited
Press, 1998
2) de webstek www.mindjustice.org/7.htm , 1997
“Dr.” Mengele
Men vatte Mengele in 1945 en identificeerde
hem in een geallieerd krijgsgevangenenkamp.
Die hem te pakken kregen, wisten van zijn
ontzettende misdaden in Ausschwitz. Niettemin lieten ze hem vrij. Zijn voorganger Vershuer ontliep evenzo elke straf. Het door
Rockefeller betoelaagde Bureau voor menselijke Erfelijkheid in Denemarken, een instelling die zich bezighield met eugenetica, huurde
hem gewoon in. (1, p. 24)
Tavistock Institute
Het Tavistock Institute for Human Relations,
bekend bij ingewijden als het Freud Hilton,
vormde een voornaam instrument bij de
wereldwijde psychologische manipulaties die
de laatste vijftig jaar (in 1997) plaatsvonden.
Volgens de officiële, publiek gemaakte versie,
ontstond dit instituut kort na de tweede wereldoorlog. Leden van de Britse militaire geheime
dienst riepen het in ’t leven. In een van haar
publicaties beschrijft Tavistock zich als een
organisatie voor “dynamische psychiatrie” die
zich wil toeleggen op “societry” (lees :
manipulatie van de samenleving) op het vlak
van de hele planeet. Zij beoogde goed en wel
wat ik (= Jim Keith) bewustzijnsmanipulatie
(mind control) noem.
(…)
Men beweert dat Tavistock eigenlijk reeds in
1921 door Majoor John Rawlings Reese in ’t
leven werd geroepen. (…) Die droomde van
een maatschappij waarin men elk individu of
elke groep aan psychiatrische behandeling zou
kunnen onderwerpen, zonder zich aan wetten
te moeten storen en ook tegen de wil van de
betrokkenen. (1, p. 43).
De burgers beseffen het niet…
Tientallen jaren gaat dat reeds zo. De regering
of de wapenleveranciers ontwikkelden steeds
tuigen tot massale vernieling en allerlei andere
wapens. Onverminderd beseffen de burgers

niet wat hen boven het hoofd hangt. De
(Amerikaanse) senaat en het congres, in
overleg met geheime comités (sic) kon men
ertoe brengen hun goedkeuring te verlenen aan
het uitproberen van die wapens op onwetende
burgers en militairen.
Uit Senate Appropriations Budgets To The
Military blijkt dat bij ’t een en ander 3100
leveranciers en meer dan 5000 onderleveranciers betrokken zijn. Er blijkt ook uit dat men
steden en gewesten in de V.S. en in overzeese
landen uitkoos om wapens te testen.
De meeste mensen beseffen echter hoegenaamd
niet
dat
proefnemingen
met
biologische, chemische en tegen personen
gerichte stralingswapens een vloed ziekten
veroorzaken, en dat daarmee grof geld
verdiend wordt! Ze beseffen evenmin dat
miljarden gepompt worden in Homeland
Fusion Centers van het (Amerikaanse)
Department of Defense. Die houden zich bezig
met het bewerken van de lokale politiediensten
en bespiedende burger- wachten bij het
organiseren van experimenten op onschuldige
burgers.
(Bron : een bericht ons toegestuurd door Anti
Mind Control Activism of nog de Verein gegen
den Missbrauch psychotronischer Waffen.)
Geluiden inbrengen enzovoorts…
Alles begon met de onderzoeken van dr. Allan
Frey, van het General Advanced Electronic
Center aan de universiteit van Cornell. Frey
ontdekte in de jaren zestig dat het gehoorsysteem op zekere elektromagnetische frequenties
reageert. Personen welke Frey met lage
elektromagnetische golven bestraalde hoorden
zoemen en kloppen in hun hoofd. Zelfs doven
deden dat, een bewijs te meer dat de hersenen
geluiden kunnen waarnemen die niet via het
gehoororgaan worden ingebracht.
In 1973 voerde dr. Joseph Sharp experimenten
uit met audiogrammen van gepulseerde micro-
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golven (in ’t origineel staat : mit gepulsten
Mikrowellenaudiogrammen). Hij liet zich
opsluiten in een geïsoleerde cel, waarna hij
meldde dat hij woorden in zijn hoofd hoorde.
Een collega van hem verdedigde op grond
daarvan de mening dat men door artificieel
ingebrachte stemmen vijanden in de waanzin
moest kunnen drijven. En wie zijn vijanden?
Na elf september 2001, zoals ondertussen
vrijwel algemeen vergeten raakte, activeerde
men artikel vijf van het NAVO-verdrag. We
leven dus virtueel in een oorlogssituatie. Kan
men dan niet willekeurig elkeen als vijand
gaan beschouwen?
Bron: “Fernsteuerung von Menschen” door
Friedenskrieger, ons toegezonden door Henning Witte.
Op Amerikaanse televisieposten
Bewustzijnsmanipulaties behoren niet langer
tot het domein van de science fiction. In een
wetenschappelijk programma genaamd “Future
Fantastic”, uitgezonden door de Learning
Channel, spitste men zich toe op Han
Morovec, een volleerd wetenschapper die
robotica studeerde. Volgens hem zal het
eerlang tot de mogelijkheden gaan behoren een
menselijke persoonlijkheid onder te brengen in
een computer of nog de “persoonlijkheid” van
een computer in een mens. In de uitzending
meldde men evenzo dat de regering van de
Verenigde Staten over een uiterst geheim
cyborg-(sic) programma beschikt, waardoor
men menselijke functies kan vervangen door
machinale
constructies
of
door
computerprogramma’s.
In een uitzending van 19 december 1997 van
de Discovery Channel werd ook verwezen naar
een programma “Non lethal Weapons Shoot
Not Kill”. Het bleek daaruit dat men
elektromagnetische wapens ontwikkelde waarmee men terroristen kan desoriënteren of
verlammen en die men ook kan inzetten tegen
protesterende menigtes. Sedert 1969 gingen er
evenzo stemmen op die beweren dat de
regeringen van de Verenigde Staten en van
andere landen op mensen, zonder hun
inwilliging, proefnemingen deden met hoog
geheime wapens die beogen de geest of het
bewustzijn te controleren. (2)
Psychische misvorming
Inzicht in de doelstellingen van de World
Federation of Mental Health kan men verkrij-

gen door wat dr. G. Brock Chrisholm de wereld kond deed. Hij fungeerde als directeur
van deze instelling en zag zich later gepromoveerd tot hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie. In 1945 lichtte hij zijn
standpunt toe aan psychiaters en regeringsambtenaren (= government officials) in
Washington. Hij verklaarde onder andere : (vrij
door ons vertaald)
“Welke psychische misvorming vinden we in
alle ietwat bekende beschavingen? Het
antwoordt luidt : ‘de moraal’, het begrip van
goed en kwaad. De herinterpretatie en de finale uitroeiing van dat begrip vormen de
uiteindelijke doelstelling van vrijwel elke psychotherapie.” (1, p.56)
Bedenkelijk wereldburgerschap
Het (Amerikaanse) National Institute for
Mental Health schreef in een verklaring :
“De beginselen van de mentale gezondheid
kunnen niet succesvol worden bevorderd in
welke maatschappij ook, tenzij er allengs een
algemene aanvaarding komt van het begrip
wereldburgerschap. Dat laatste kan aan alle
volkeren van de wereld worden bijgebracht
door middel van de beginselen van de geestelijke gezondheid. Op ons huidige allerbelangrijkste keerpunt in de geschiedenis bestaat er voor sociale wetenschappers en voor
psychiaters een verplichting dit in de hand te
werken.” (1, p.57)
Dit soort wereldburgerschap wijzen we af. We
willen geen samenleving van wereldwijd gestroomlijnde robotten beheerst door in totalitaire waan bevangen “menswetenschappers”
die de doelstellingen dienen van steenrijke en
machtige, zich zelfs almachtig wanende klieken. We streven naar legitieme, democratische
wereldinstellingen in staat onze veiligheid en
onze grondrechten te waarborgen.
Totalitaire staatsopvatting
Naar Hegels overtuiging dient men enkelingen
op te vatten als geheel ondergeschikt aan de
staat. Pas in gehoorzaamheid aan die laatste
vinden zij hun vervulling. De staat bezit absolute werkelijkheid. Het individu krijgt pas
objectieve realiteit als lid van het staatsbestel.
Zo’n filosofie kan men gebruiken en gebruikte
men metterdaad om alle soorten gruweldaden
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te rechtvaardigen. Ook blijft ze tot vandaag de
grondslag waarop veel politici hun handelwijzen doen steunen. Beschouwt men alleen het
omelet als belangrijk, dan maakt het niet uit dat
men miljoenen eieren (mensen) prijsgeeft om
het te bereiden. (1, p.28)
Totalitaire menswetenschap
Wundt, zoals Marx, hield staande dat iets geen
aandacht verdient tenzij men het wetenschappelijk kan aantonen. (…) Alle psychologisch onderzoek, in zijn optiek, diende
zich op fysiologie te baseren, op lichamelijke
reacties. Hij herdefinieerde psychologie
essentieel als studie van de hersenen en van het
zenuwstelsel. Hij vatte de mens op als dier
zonder ziel. Dit opende de deur voor een
dienovereenkomstige bejegening van onze
soortgenoten. Zij die anderen geheel willen
controleren en beheersen konden voortaan
vrolijk afslachten wie ze maar wilden. Ze
hoefden niet meer te vrezen dat ze uiteindelijk
rekenschap over hun daden zouden moeten
geven. (1, p. 29)
Het maken van mensen…
Dr. Watson, in de jaren twintig, stond op het
standpunt dat men menselijke wezens op
mechanistische wijze kan conditioneren. “Geef
me een zuigeling en ik zal ervoor zorgen dat zij
of hij later op stellingen klautert, haar of zijn
handen gebruikt om gebouwen in steen of hout
op te trekken… Of ik zal een dief van hem of
haar maken, een vechtersbaas of een verslaafde
aan roesmiddelen. De mogelijkheden om de
mens te modelleren zijn schier onbegrensd…
De mens wordt gemaakt, niet geboren.” (1, p.
31)
Nota van ons : Zulke waanideeën vormen de
grondslag waarop tot op heden bewustzijnsmanipulatoren mensen als robotten naar hun
hand willen zetten.
Rechtszaak slachtoffers MKULTRA
KELB (Keep The Ethical Light Burning),
www.keepethicallightburning.org ,meldt dat
in oktober 2012 waarschijnlijk de zaak zal
voorkomen van slachtoffers (uit de jaren vijftig
en zestig?) van MKULTRA.
Dit laatste ontstond in 1953 en nam spoedig
uitbreiding onder een reeks codenamen zoals :
- Bluebird en Artichoke. In ’t kader van deze
projecten deed de CIA onderzoek naar

manipulatie door hypnose en met drogeermiddelen zoals natriumpentothal, desoxine
(meta-amfetamine) en bulbocapnine die het
losweken van informatie onder hypnose
vergemakkelijken. Ook andere stoffen testte
men die mogelijk konden helpen bij het
ondervragen van krijgsgevangenen en overlopers.
- MKDELTA, een project dat onderzoek naar
bewustzijnscontrole ten doel had, vooral door
middel van biochemische stoffen in clandestiene operaties.
- MKNAOMI, een vervolgproject van het
voornoemde. Het spitste zich toe op het
uitproberen van letale en niet-letale biologische
en andere stoffen, alsmede op het onderzoeken
van hun verspreidbaarheid.
Project Pandora
In de nieuwsbrief van KELB lezen we ook
over het project Pandora uit de jaren
1965/1970. Het ging om een initiatief van
DARPA = Defence Advanced Research
Projects Agency en werd voor zeventig of
tachtig procent betaald door de (Amerikaanse)
krijgsmacht. Het hield zich bezig met onderzoek naar de mogelijkheden om door middel
van stralen hartaanvallen, lekken in de hersenen/bloedbarrière en auditieve hallucinaties te
veroorzaken.
Het lag in de bedoeling Pandora geheim te
houden, maar archieven van FOIA (Freedom
of Information Act) brachten een memorandum
aan ‘t licht van Richard Cesko, directeur van
DARPA. Daarin staat te lezen dat het project
beoogde te onderzoeken of gecontroleerde
signalen van microgolven het bewustzijn kunnen manipuleren.
Doos van Skinner
In de jaren dertig werkte psycholoog Burrhus
Skinner, van de universiteit van Harvard, lid
van de militaire inlichtingendienst, leerling van
Wundt, aan het klaarstomen van menscontrolerende methodes, welke hij “operant conditioning” doopte. Hij groeide uit tot de goeroe
van een hele daaropvolgende generatie van
bewustzijnsmanipulatoren Zijn simpele opvatting luidde : herhaalde negatieve stimuli (straf)
en herhaalde positieve stimuli (beloning)
vormen de basis voor aangeleerd gedrag. (…)
Skinners meest befaamde uitvinding bestond
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uit een soort koffer, de “Doos van Skinner”
genaamd. In de kleine, donkere en gecontroleerde ruimte van die laatste sloot hij kinderen
op, ook het zijne, met de bedoeling ze aan de
maatschappij aan te passen.
(…) Het mag revelerend heten dat Skinner zijn
leven lang belangstelling koesterde voor
mechanische uitvindingen. (…) Immers, ook
zijn visie op de mens viel mechanistisch uit,
waarmee hij een filosofie huldigde die tot op
heden die van de meeste psychiaters bleef. Het
gaat om een atheïstisch-materialistische opstelling welke een rechtvaardiging verschaft voor
de gruweldaden elke dag begaan in naam van
de wetenschap. (1, p. 31 + 32)
Gedachten en gevoelens controleren
In Rusland onderzocht men uitgebreid de
gevolgen van elektromagnetisme op de
gezondheid. Zie Paul Brodeurs boek The Zapping Of America, uitgegeven in 1977. Daarin
gaat men in op het beleid inzake elektromagnetische wapenprogramma’s. Een van de
vele artikels erin die nooit de voorpagina’s van
de gestroomlijnde pers haalden vindt men op
pagina 50 onder de titel “Bioelectromagnetics
How Radioferequency Waves Interact with
Living System” (Bio-elektromagnetisme : hoe
radiogolven inspelen op levende structuren),
door W. Frazer, PhD, en Joyce Frazer. De
ondertitel ervan luidt : “De niet-thermale
effecten van elektromagnetische straling op
levende cellen werpen licht op wat leven is en
reiken een sleutel aan om te begrijpen wat men
in Rusland beoogt met het onderzoek naar de
mogelijkheid om menselijke gedachten en gevoelens te controleren.” (2)
De krijgsmacht zelf aan ’t woord…
Tot documenten van de Amerikaanse krijgsmacht behoort het hoofdstuk “Gewapende
geschillen van lage intensiteit en hedendaagse
technologie”, gecoördineerd. door Lt. Col.
Dean en geschreven in juni 1986. Kapitein
Paul Tyler schreef daarin onder andere:
“De toepassingen van kunstmatige elektromagnetische velden moet men zeer breed noemen. Men vermag die velden aan te wenden in
veel militaire of quasi-militaire situaties. Sommige aanwendingen kan men tegen terroristen
inzetten of ter bescherming van militaire installaties, alsook in ’t kader van anti-persoons-

gerichte technieken in tactische oorlogvoering.
In al deze gevallen zouden de elektromagnetische systemen worden gebruikt om milde tot
ernstige fysiologische storingen teweeg te
brengen, alsmede ontwrichtingen in het waarnemingsvermogen en toestanden van desoriëntatie.” (2)
“Ceterum censeo…”
“Ceterum censeo Cathaginem esse delendam,”
: “Overigens blijf ik van oordeel dat we
Carthago moeten vernietigen.” Dit herhaalde
-de misschien kinds geworden- Cato de Oude
(234-149) steeds na elke zitting van de
Romeinse senaat. In 160 vóór Christus volgde
dan een zinloze, buitengewoon smerige uitroeiingsoorlog, waarin de genoemde stadsstaat met de grond gelijk gemaakt raakte.
Thans passen zekere vredesbewegingen de
woorden van Cato toe op de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie : “Overigens ben ik van
oordeel dat de NAVO moet worden ontbonden”. Naar ons gevoel, gezien de historische
achtergrond, geeft zo’n slagzin blijk van gebrek aan goede smaak. Wat zou men zeggen
indien iemand, in dezelfde context, bijvoorbeeld woorden van Hitler aanhaalde over de
noodzaak van een verdelgingsoorlog tegen die
russischen Untermenschen?
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