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Inleiding 
 
Iedereen zal het met ons eens zijn dat wij als mens lichamelijk en 
geestelijk vrij dienen te zijn, dat wil dus zeggen: onaantastbaar. 
Dat vrij-zijn betekent niet dat we buiten de staatsgevangenissen 
mogen leven, zodat we niet achter slot en grendel opgesloten 
zitten in een cel van enkele meters groot. Evenwel is ware 
lichamelijke en geestelijke vrijheid 
voor ons mensen al eeuwenlang  
iets onvoorstelbaars. Je zou net als 
Robinson Crusoë  ergens op een 
eiland in de Stille Oceaan moeten 
gaan leven om werkelijk vrij te 
kunnen zijn. Maar ook daar bereiken 
vandaag de dag de drones en 
radiogolven ons, en ook daar 
worden wij besproeid met 
chemtrails, en ook daar zouden wij via vervuild zeewater in contact 
komen met de buitenwereld. Van de aarde waarop wij wonen is 
een onbewoonbare planeet gemaakt, en ware vrijheid is zeer ver 

te zoeken. Wij kunnen ware vrijheid ons niet 
meer indenken, want overal waar wij gaan of 
staan kunnen wij gecontroleerd, gefilmd of 
waargenomen worden, denk aan satellieten, 
drones, mobieltjes, beveiligingscamera’s, etc. 
Wij zitten dus midden in het wereldwijde Grote 
Babylon en zijn geketend aan allerlei 
regelgevingen, beperkingen, wetjes, 
begrenzingen, etc. Jezelf en anderen 

vrijmaken van dit Babel-systeem lijkt onmogelijk, een 
onoverkomelijke worsteling om zich eruit te bevrijden. Laten wij 
echter niet al te pessimistisch zijn, aangezien vrijmaking ervan wel 
degelijk mogelijk blijkt te zijn, ook al is dat beperkt. 
Wij dienen ons allereerst bewust te worden van het feit dat we 
mens zijn en over een geweldige geest beschikken. Die geest 
bedient ons lichaam en kan ook ons lichaam zoveel mogelijk 
vrijmaken, maar zoiets vereist wel dat we die geest zelf vooraf 
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vrijmaken. Onze geest zetelt in ons lichaam en vormt een éénheid. 
Onze geest is voornamelijk gehuisvest in ons hart en brein. Wij 
zullen eens zien welke middelen wij ter beschikking hebben om 
ons vrij te maken en anderen daarin voor te lichten. 
 
Het Babylon-systeem 
 
In het Babylon-systeem is het mogelijk om de massa’s mensen 
hun vrijheden te ontnemen, hen te knechten en hun geesten op te 
sluiten in een tegennatuurlijke gevangenis waarin Babylons 
zienswijze heerst. Wat u niet zou 
verwachten is het volgende, 
namelijk dat onze naam voor de 
Babylon-systeem van 
hoofdbelang is om hun macht 
over ons te kunnen uitoefenen. 
Onze naam is de sleutel tot ons 
innerlijke leven, tot ons hart. 
Onze naam is aan ons gegeven 
door onze ouders of familie, en 
lijkt aan de buitenkant als een naambordje te functioneren. Dat is 
slechts de buitenkant. Onze naam heeft een inwendig klankbord. 
Vandaar dat onze naam bij ons moet passen. Dat dienen ouders 
te weten, en helaas weten de meeste ouders vandaag de dag dit 
niet meer. Zij geven hun kinderen maar een naam die zijzelf leuk 
vinden en die in hun hele familie niet voorkomt. Namen planten 

zich immers in families voort, en dat 
gebeurt niet zomaar. In vroeger tijden 
wist men nog het belang van namen, 
dat onze naam ons wezen uit dient te 
drukken. Onze naam dient te 
resoneren en overeen te stemmen 
met ons innerlijk, met ons karakter en 
met onze aanleg, ergo met de intuïtie 
van ons hart. Vandaar dat de 

Hogepriester in het Oude Testament de namen van de 12 
stammen Israëls, die in de Borstlap in edelstenen aanwezig 
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waren, op zijn hart werden gedragen. In onze naam dient de 
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verbintenis met het Oneindige tot uitdrukking te komen. We zien 
dan ook dat naamgeving geen willekeurige zaak dient te zijn. Het 
is van zeer groot belang welke naam wij ontvangen, en of deze 
overeenstemt met hetgeen wij op latere leeftijd metterdaad zijn en 
geworden zijn. Wij horen immers onze naam duizenden malen in 
ons leven noemen. Onze naam heeft een klank, en een klank is 
een geluid, en een geluid is een trilling, een resonantie, en die 
trilling gaat via ons oor naar binnen en dient daar weerklank te 
vinden. Een trilling kan immers helend, maar ook afbrekend zijn, 
ziekmakend.  
 
Het Babylonsysteem maakt gebruik –liever: misbruik-  van onze 
naam om ons via hun systeem te controleren. Onze ouders waren 
(zijn) wettelijk verplicht om ons binnen drie dagen na onze 
geboorte aan te geven op het gemeente- of stadhuis.  
Het is bijzonder slim bekeken van het systeem om onze ouders 

daarmee te belasten.  
Wij hadden zelf hierin 
geen enkel aandeel. 
Het is geheel buiten 
onze eigen wil 
omgegaan. Het moet 
dan ook mogelijk zijn 
om de daden van 
onze ouders 
ongedaan te maken. 
Onze ouders sloten –
zij het onwetend-  
een verbond met het 

demonische 
Babylon-systeem door ons aan te geven. Dat heeft nooit onze 
bewuste instemming gehad. Wanneer wij de gevolgen van de 
inschrijving van onze persoonsgegevens via een geboorteakte 
krijgen in te zien, kunnen wij er ons eenvoudig van losmaken. 
Alleen mét onze toestemming zal het systeem ons kunnen 
vasthouden en kunnen uitbuiten. Vandaar dat het systeem er álles 
aan zal doen om ons blind te houden voor hun werkelijke 
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doelstellingen. Een ontwaakte bevolking is voor het systeem 
dodelijk. Zolang wij slapen is het systeem wettelijk de baas over 
ons, en zolang wij hun wetten opvolgen en gehoorzamen loopt hun 
systeem op rolletjes.  Het systeem gebruikt (misbruikt)  onze naam 
tot haar eigen voordeel, zoals de meeste imkers de honing van de 
bijen gebruiken om te verkopen en de bijen voeden met 
geraffineerde suiker. De bijen zijn de hele zomer druk geweest om 
hun wintervoorraad aan te leggen, welke door de imkers in beslag 
wordt genomen, en ze krijgen er minderwaardig suikerwater voor 
in de plaats terug om ter nauwernood te kunnen overleven.  
 
Het Babylon-systeem draait  op de registratie van onze naam (of 
namen). Door middel van  registratie heeft het systeem macht over 
ons om belastingen te eisen, en om bij weigering de belastingen 
te innen via gerechtelijke dwang. Deurwaarders worden ingezet, 
en desnoods 
executieverkopen. Via hun 
registratie zijn wij het 
eigendom van het systeem. 
Niet alleen ons lichaam is hun 
eigendom, maar ook onze 
geest, ons innerlijk wordt door 
het systeem gevangen 
gehouden. Wij zijn niet langer 
zelf de baas over onze geest 
en over ons lichaam vanwege de verbintenis met het systeem.  Wij 
dienen ons te onderwerpen aan de wetten van het systeem, zoals 
belastingen betalen, eventuele militaire dienstplicht, gedwongen 
onderwijs, eventueel gedwongen inentingen, etc.  U begrijpt zo 
langzaam maar zeker toch wel dat bewustwording zo zoetjes aan 
voor u bittere noodzaak wordt om zich te kunnen bevrijden uit een 
dergelijk demonisch systeem. Immers, van uw belastingcentjes 
worden bommen en kogels aangekocht waarmee men wereldwijd 
de orde zogenaamd tracht te bewaren. Volkeren of groepen die 
ontwaken en zich van het Babylon-systeem willen ontdoen, 
moeten immers bekogeld worden!  En u betaalt daaraan mee door 
het systeem overeind te houden.  
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Wij kunnen ons losmaken van het systeem door onze naam op te 
eisen (te claimen). Wij dienen wel te overwegen om onszelf van 
alle eigendommen te ontdoen, want het systeem laat ons niet 
vrijwillig los. Wij moeten een kale kip worden van wie niets meer 
te plukken valt. Dat is mogelijk door al onze eigendommen over te 
doen aan een 
rechtspersoon. Ons 
systeem heeft zelf die 
mogelijkheid 
geschapen, en daarvan 
kunnen wij gretig gebruik maken. Wanneer u via een notaris een 
rechtspersoon opricht, bijvoorbeeld een stichting of een besloten 
vennootschap, dan kunt u al uw eigendommen daarop overmaken 
en laten registreren. Verder, hoe het opeisen van uw eigen naam 
te werk gaat, is te lezen in brochure no.716 De Vrije Mens, en 756 
en 759. 
 
Onze naam is óns eigendom en niet van het systeem. Het geven 
van namen begon reeds in de Hof van Eden waarin Adam aan de 
dieren en planten hun namen gaf naar hun aard en wezen, zie 
Genesis 2:19vv  
19  En toen God JHWH uit de aarde allerlei dieren des velds en allerlei vogels 
des hemels gemaakt had, bracht Hij ze tot den mens, om te zien, hoe hij ze 
noemen zou; want zoals de mens allerlei levende dieren noemen zou, zo zouden 
zij heten. 
20  En de mens gaf aan al het vee, en aan alle vogels des hemels, en aan alle 
dieren des velds namen; maar voor den mens werd geen hulpe gevonden, die 
om en bij hem was. 

 
Adam had van onze Schepper de gave ontvangen om namen te 
geven aan dieren en planten wat betreft hun aard. Hij doorzag hun 
aard en kon deze samenvatten in één enkele naam. Dat is 
bijzonder knap. Die gave bezitten wij als Adams-nageslacht 
eveneens, hoewel deze gave in onbruik is geraakt en veelal 
ondergesneeuwd is en men er niet meer mee kan werken. Het 
bezitten van een naam en de daarmee verbonden identificatie 
maakt voor de meeste mensen deel uit van hun dagelijkse leven. 
De meeste mensen geloven dat het tot een normale vorm van de 

 



Vrijheid en blijheid                                                       No. 791 

 

7 

 

samenleving behoort dat 
men een naam heeft en 
men zich daarmee laat 
identificeren. Vandaag 
de dag moet elke 
Nederlander een 
identificatie-pas bij zich 
hebben, waarop de 
naam staat en het 
sofinummer dat het 
systeem ons heeft 
gegeven, met een 
pasfoto erop, en meestal 
ook nog een 
vingerafdruk. Men dient op verzoek van politie of andere 
ambtenaren van het systeem zich te kunnen legitimeren, en ook 
bij banken, notarissen en andere instellingen wordt dat steeds 
meer verplicht gesteld. 
De identiteitspapieren zijn en blijven wél staatseigendom, en wij 
dienen er merkwaardig genoeg wel fors voor te betalen om ze te 
verkrijgen. Heel de samenleving met alle instellingen is en zijn 
erop gebaseerd dat iemand een geregistreerde naam bezit en een 
identiteitsbewijs heeft. Wanneer wij echter niets te verliezen 
hebben, hoeven wij ook geen angst te hebben dat men nog iets 
van ons kan afpakken. Waar geen angst is, blijft slechts liefde 
over, althans bij de Adamieten. Het Babel-systeem is een 
parasieten pluk-systeem, en vandaar dat wij niets meer mogen 
hebben wat men nog zou kunnen plukken.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=CVOcf-PGTCc 
 
 

De Bijbel over namen en naamgeving 
 
Het gaat in de Bijbel allereerst over de Schepper en diens Heilige 
Naam.  
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Aan Adam is die Naam nog niet bekend gemaakt. Pas later bij 
Mozes werd de Naam genoemd. Abraham kende echter de 
Schepper en scheppingswetten en hield al Gods geboden, 
inzettingen en rechten, zoals blijkt uit Genesis 26, en dat nog wel 
zónder Bijbel: 
5 Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft 

onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn 

wetten. 
De naam van onze Schepper is onuitsprekelijk, vandaar dat deze wordt 
weergegeven door vier letters JHWH.  
Zijn Naam is een sterkte toren, een uitgestortte olie die reuk geeft, etc. 

Spreuken 18:10 De Naam van JHWH is een Sterke Toren; de 

rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld 
worden. Micha 6:8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat 

eist JHWH van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en 

ootmoediglijk te wandelen met uw God?  9. De stem van JHWH roept tot de stad 

(want Uw Naam ziet het wezen): Hoort de roede, en wie ze besteld heeft! 

Jesaja 66:22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken 

zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt JHWH, alzo zal ook ulieder zaad 

en ulieder naam staan 

Openbaring 2:17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. 

Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik 

zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam 

geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt. 
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Wij zullen uit het apocriefe boek ‘Het Boek des Oprechten’ een kort 

gedeelte aanhalen, waaruit blijkt dat de oude Hebreeën kennis hadden 

van astronomie en sterrenkaarten. Jakob had Benjamin –en dus ook zijn 

andere kinderen-  erin onderwezen. Jakob moet deze kennis hebben 

ontvangen van Abraham en Izaak.  Het is een kennis die nauw in verband 

staat met het geven van namen aan kinderen. Planeten beinvloeden de 

mens tijdens diens geboorte. Er wordt een zeker stempel vanuit het 

universum op een pas geboren mensje gedrukt, hetwelk in het leven 

zich zal ontwikkelen. Hier volgt het gedeelte uit Het Boek des Oprechten 

hoofdstuk 53: (vertaling door Ada Hill)    
 
18. Jozef gaf opdracht om zijn sterrenkaart te brengen waarvan hij al de tijden 

kende. 19. Benjamin zei: Uw dienaar weet ook van alle wijsheid die mijn vader 

mij vertelde. Jozef zei tot Benjamin: Kijk nu naar dit instrument en maak 

daaruit op waar uw broer Jozef, van wie u zei dat hij naar Egypte is gegaan, 

zich nu bevindt. 20. Benjamin bekeek dat 

instrument met de kaart van de 

sterrenhemel en met verstand daarvan 

keek hij erin om te zien waar zijn broer 

was. Benjamin verdeelde het gehele land 

Egypte in vier stukken en vond dat hij die 

op de troon voor hem zat dat zijn broer 

Jozef was. Benjamin was uitermate 

verbaasd, en toen Jozef zag dat zijn broer 

Benjamin zo zeer verbaasd was, zei hij tot 

Benjamin: Wat hebt u gezien, en waarom 

bent u zo verbaasd? 21. Benjamin zei tot Jozef: Ik kan hiermee zien dat mijn 

broer Jozef hier bij mij op de troon zit. Jozef zei tegen hem: Ik ben je broer 

Jozef maar maak dit nog niet aan uw broers bekend. Ik zal u met hen 

meezenden wanneer zij weggaan en daarna geef ik bevel u weer terug te 

brengen in de stad en dan zal ik u van hen weg nemen. 22. Indien zij hun leven 

wagen en voor u vechten, dan zal ik weten dat zij berouw hebben van wat zij 

mij hebben aangedaan, en (dan) zal ik mijzelf aan hen bekendmaken. Maar als 

zij u in de steek laten wanneer ik u neem, dan zult u bij mij blijven, en ik zal 
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ruzie met hen zoeken, en zij zullen weggaan, en ik zal niet aan hen bekend 

worden.  

Om terug te keren tot hetgeen wij in het begin van deze brochure hebben 

besproken, namelijk over het vrijmaken van onszelf van het 

Babylonsysteem, lees dan onderstaand  bericht wat ik ontving van een 

voor mij onbekende bron. Een ieder beoordele het zelf. 

 

> -----Oorspronkelijk bericht----- 

> Van: Rijks (r) overheid [mailto:Rijks (r) overheid]  

> Verzonden: donderdag 11 september 2014 20:37 

> Aan: pentahof@planet.nl 

> Onderwerp: Burger beleid na 11-09-2014 

>  

> Geachte lezer, 

> Het is nu klaar met gehoorzaam zijn aan een corrupt systeem! 

> Nu precies 13 jaar geleden (13 is geen ongeluksgetal! het is het getal van het 

christusbewustzijn) "vieren" we het jubileum van de "nep" ramp van 911 (11-

09-2001, aanslag op de WTC gebouwen in New York). Dus nu is het tijd om 

bewust te worden van alles om u heen! Als u zich gaat verdiepen in wat er om 

u heen gebeurd dan kunt u zelf heel snel tot de conclusie komen dat niets 

meer is wat het lijkt. Onze (r)overheid is hieraan schuldig, omdat deze 

desinformatie verstrekt in de breedste zin van het woord. Het is toch raar dat 

elke politieke partij een spindocter heeft 

> (http://www.hpdetijd.nl/2012-05-09/de-meesterzet-van-jack-de-vries/)? 

> De definitie spindocter volgens wikipedia : 

> http://nl.wikipedia.org/wiki/Spindoctor 

> De definitie spin in het Engels liegt er dus niet om! 

> http://www.merriam-webster.com/dictionary/spin 

> Waarom zou een beleid zo positief mogelijk moeten worden 

gepresenteerd? 

> Sinds 911 is alles slechter geworden! 

> De Euro... Wist u dat de euro al in 2000 op de beurs is geïntroduceerd? Ook 

dat doel heeft 911 dus goed gediend! Het afleiden van u de burger van de 

echte feiten... ... Wat was 911? Een crisis! En hoe is die crisis uitgebuit? 
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> * Afghanistan is aangevallen 

> * Irak is aangevallen 

> * Spionage op het Amerikaanse volk (en de rest van de wereld) is vanaf toen 

naar ongekende hoogte gestegen 

> * De recessie van 2001 werd ermee verdoezeld 

> (http://www.nu.nl/beurs/822689/911-vijf-jaar-later.html) 

> * De introductie van de euro kon gewoon doorgaan omdat iedereen was 

bang gemaakt, en dus niet de werkelijke feiten zou gaan onderzoeken * 

Mensenrechten zijn sinds 911 alleen maar gereduceerd 

> Nu hebben we als Nederlanders een groot verlies gehad met het z.g.n. 

aanslagje op vlucht MH17, ook niet voor niets! Winston Churchill zei het al, 

Never let a good crisis go to waste 

> (http://www.goodreads.com/quotes/717228-never-let-a-good-crisis-go-to-

waste) 

> ... Verdeel en heers van de bovenste plank! Waarom? Omdat er zoveel 

binair geld is gecreëerd (computer credits) zou het wel heel handig zijn om nu 

een Wereld oorlog 3 te hebben (of eigenlijk WO4, want de koude oorlog van 

de jaren '70 '80 was feitelijk al WO3), afleiden die zieltjes...> 

(http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/09/smerige_leugenaars.html) 

> hierin zie je hoe onze (r)overheids staats kanaal er een manipulatief 

spindocterverhaal van maakt. 

> Kortom, we worden voor de gek gehouden. Dat wisten we al, zeker, maar nu 

is het dus 13 jaar aan de gang, en tijd voor iets nieuws. Tijd voor een nieuw 

bewustzijn. 

> Iedereen heeft rechten, zou men denken. Niets blijkt minder waar! 

> Vindt u uzelf mens? Ik vind van wel! De (r)overheid vindt van niet... Waarom 

vindt de (r)overheid van niet? Omdat uw ouders net als mijn ouders voor de 

gek zijn gehouden. Onder valse frauduleuze aannamen hebben onze ouders 

ons "geregistreerd" bij de gemeente om zodoende een geboorteakte te laten 

opmaken. Een geboorte akte is geen identificatie. Dat weten we allemaal. 

> Waarom is dat niet? Omdat er geen pasfoto op staat, al zou deze erop 

hebben gestaan dan zijn we toch niet meer herkenbaar omdat we toen baby 

waren en nu vele veranderingen zijn doorgegaan, zoals groter gegroeid, grijzer 

geworden en de contouren van ons gezicht zijn sterk verandert. Wel kun je 

met dat geboorteakte een "geldige identificatie" bemachtigen. Maar hoe 
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geldig is deze? 

> Want alle wetten en 

regels die zijn gemaakt na 

de 2de wereld oorlog zijn 

ongeldig, sterker nog, het 

hele politieke bestel is 

volgens de grondwet van 

1938 ongeldig. Dit is 

omdat in de grondwet van 

1938 stond dat als de 

Koning het grondgebied 

verlaat in tijden van 

oorlog, deze geen koning meer is! Waar heeft onze Koningin bivakkeert 

tijdens de Duitse bezetting? Juist in Engeland! Dus.... Alles vanaf toen is 

ongeldig! Conform hun eigen wetten! 

> Niet geldig dus... Maar toch vraagt tegenwoordig iedereen (winkels, banken, 

drankhandel, gemeenten, advocaten, werkgevers, enz. enz.) om een "geldige" 

identificatie... Deze is "geldig" doordat u uw consensus geeft bij het afhalen 

van deze z.g.n. identificatie... U geeft immers, een foto en vingerafdruk en 

erkent hiermee dat u zich wil confirmeren aan een persoon die u niet zelf 

heeft bedacht/verzonnen, u was baby van 3 dagen oud...> Misschien bent u 

wel omgewisseld in het ziekenhuis, en identificeert u zichzelf uw hele leven 

met de "verkeerde" persoon?! Ook staat er een datum en een tijd op wanneer 

u bent geboren... Was u daar zelf bij? Weet u 100% zeker dat dat klopt(e). 

Misschien stond de klok thuis wel 10 minuten voor of achter?! Wat maakt mij 

dat uit zou u kunnen zeggen! Inderdaad, voor u misschien niet zo heel erg 

veel, maar juridisch is er dus twijfel en blijft het een aanname, tot u hiervan 

iets van zegt! Feit is dat u een horoscoop hebt, welke u verteld wat uw 

persoonlijkheid zo u kunnen worden/zijn. Dit is al zo oud als de mensheid 

bestaat, en is niet onbelangrijk, misschien wel voor u, maar niet voor het 

universum! De krachten in het universum werken namelijk ook op u, mij en 

iedereen en alles daarin. 5 minuten verschil kan u een ander sterrenbeeld 

maken! 1 minuut ook! 

> Als u op uw "ID" kijkt dan zult u tot de conclusie komen dat er op vermeld 

staat RIJKSEIGENDOM, u identificeert uzelf dus met een kaartje waarop uw 
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foto staat en zegt, dat ben ik terwijl u toch echt in uw lichaam bent! U bent 

niet dat kaartje! Als dat kaartje wordt overreden dan bent u ook niet 

gewond... ;) 

> Het kaartje genaamd ID maakt u dus burger/persoon/natuurlijke persoon, 

en geen mens. Mensen hoeven zich niet te identificeren, die zijn net zoals de 

konijntjes en vogels zijn! 

> Meer informatie over de persoon en de fraude eromheen kunt u hier lezen, 

> http://tegenonzin.nl/download/Babylon-is-gevallen-folder-NL.pdf, dus nu 

13 jaar na 911 is de fraude zo omvangrijk dat we er eigenlijk (zo voelt het dan) 

niets meer aan kunnen doen. 

> Maar dat kunnen we wel!  

> Stoppen met het bij je hebben van uw rijbewijs en paspoort! 

> Als een agent (van de politie) erom vraagt zou u een boete kunnen krijgen. 

Maar aan wie gaat meneer de agent deze uitschrijven als u geen naam 

opgeeft? Daarom vragen agenten (en ik weet dat niet veel agenten dit 

beseffen) "heeft u niets anders waarop uw naam staat" (maar het is niet uw 

naam! hij is uw gegeven door uw ouders, en 3 dagen later verpacht of 

weggeven aan de (r)overheid, die er dan weer mee naar de Wereldbank kan 

gaan om ons allen nog verder in de staatsschuld te steken, want er is immers 

weer een nieuwe belastingbetaler geboren, dus 40 jaar belasting betalen 

wordt na uw "registratie" al meteen verzilvert op de internationale 

geldmarkt). Sinds wanneer is een bankpas een ID? Nooit! Maar u heeft ergens 

een 

 paspoort/rijbewijs/ID-kaart/geboorteakte wat meneer de agent dan aan uw 

"iets ander waar uw naam op staat" staat knoopt! En dus krijgt u een boete 

binnen... 

> Dus uw bankpas, of welk iets dan ook waarop de (of uw) naam staat moet u 

ook niet bij hebben! Ik heb m wel bij, maar ik heb de naam ervan 

afgeschuurd! 

> Zoek maar raak voor een knaak... Ik teken voor niets, en erken geen enkele 

naam dan mijn eigen naam, de naam die ik mezelf heb gegeven... 

> Pi Air   Daarom is alles te veranderen door niet meer (zoals in de tijden van 

de Duitse bezetting om "PAPIERN" wordt gevraagd) te tonen wanneer men 

erom vraagt... Want feitelijk zijn we bezet door corporaties, willen we dat?  
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Nein, 9, nee!!! 

 

Van de webstie van Kate over Babylon het volgende: 
 
Babylon is gevallen 
https://www.youtube.com/watch?v=RnKjAiiKtdc 
 
De stad Babel/Babylon wordt gezien als een ‘archetype’ van de bron 
van immens kwaad en als het machtscentrum van de tegenstrevers van 
alle levende mensen van goede wil. 
Daaruit is tevens een (tijdelijke!) “Babylonische spraakverwarring” 
voortgekomen. 
 
1. De NAAM: is de meestersleutel (loper) tot het gehele systeem/het 
Kroon Corporaties spel. De NAAM is namelijk de borgpen van het 
volledige ‘juridische’ systeem/controle concept. Zonder een wettelijke 
naam, die jouw eigen toestemming is door je te identificeren met de 
betreffende naam, kunnen de systeem vampiers zich letterlijk niet langer 
voeden met jouw levenskracht, levensbloed, producten en creaties noch 
met jouw bron van energie, die kenmerkend tot uiting komt in de 
materiële zaken die wij verzamelen. 
Het is slechts jouw INSTEMMING om een ‘wettelijke’ naam/teken van het 
beest te zijn/te hebben/te gebruiken, die het systeem NODIG heeft, om 
jouw onvoorwaardelijke spirituele contract/’deal’ met de duivel motief van 
kracht te laten zijn, met jou als slaaf en het systeem als de meester. 
Als bewijs hiervoor kun je kijken en zien in welke mate bij jouw leven en 
bestaan een “wettelijke naam” betrokken en ‘vereist’ is en dan zie je 
hoeveel controle het systeem daarmee over jou heeft. 
 
  
2. REGISTER/REGISTRATIE etc. : alle dingen die geregistreerd zijn, zijn 
met toestemming en instemming VOLLEDIG OVERGEGEVEN 
/OVERGEDRAGEN aan de Kroon Corporatie zonder wettige 
toevlucht/rechtmatig herstel totdat dergelijke registraties verwijderd en 
ontmanteld zijn door het onthullen van de INTENTIE/OPZET van 
diegenen die de Kroon Corporaties dienen om (bewust of onbewust) 
fraude te plegen. 
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Voorbeeld: een kind dat is GEREGISTREERD is STAATSEIGENDOM 
geworden door onwetende instemming, daar de waarheid betreffende 
REGISTRATIE niet naar voren werd gebracht, dat het de oorspronkelijke 
intentie is van de eigenaren der dienaren van de Kroon Corporatie om 
mensen onwetend hun kinderen te laten aanbieden in slavernij van de 
ziel, en zodoende ook van het lichaam. Het is de Ziel waar zij feitelijk op 
uit zijn, dus onthoud dat. 
  
3. GELD, GOUD, ZILVER, EIGENDOM, BITCOIN etc. zijn allemaal 
ILLUSIES van ‘waarde’, terwijl JIJ de ware schepper bent van alle 
materiële manifestaties daarvan. Geld, uiterlijke waarde, is het 
instrument geweest, ingezet als een infiltrant, als “tussenpersoon” die het 
aftappen van jouw kracht mogelijk maakte. 
 
Geld etc. heeft alleen waarde als men verleid/bedrogen is dat te geloven. 
Deze illusie is de ultieme afleiding en letterlijk de vernietiger van 
scheppende zielen. Alle geld is gebaseerd op het zielen contract dat 
bekend staat als de GEBOORTEAKTE. 
 
  
4. GEBOORTEAKTE: het ERFZONDE CONTRACT. 
 
De NAAM die jij opvat en ‘claimt’ als de jouwe is NIET jouw schepping. 
Je ‘veronderstelde naam’ werd gecreëerd 
door je ouders/familieleden/ 
adoptiefamilie, NIET door jou. Dit is een 
originele schepping die gemanifesteerd is 
door een ander, die op zijn beurt weer 
GEREGISTREERD is, waardoor deze 
EIGENDOM is van de Kroon Corporatie, 
zoals boven vermeld. 
Door middel van deze misleiding was en is 
jouw ziel letterlijk tot slaaf gemaakt en is 
ALLE GELD/SCHULD gecreëerd. 
 
Er is een SCHULD-OBLIGATIE “waarde” gezet op de GEBOORTEAKTE 
die gebaseerd is op de vooronderstelde opeenstapeling van 
BELASTINGEN, LENINGEN en SCHULDEN die ieder geacht wordt te 
betalen zolang men deel uitmaakt van dit systeem van FRAUDE jegens 
de mensheid. 
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Voorbeeld: Als verwacht wordt dat iemand een bepaald bedrag aan 
belastingen etc. zal opbrengen tijdens 
diens leven, wordt aan de obligatie een 
SCHULD “WAARDE” toegekend. Een 
kind dat geboren wordt in een rijke 
familie zal een hogere schuld-obligatie 
waarde hebben dan iemand die tot een 
verondersteld ‘lagere’ inkomensgroep 
behoort. 
Dit is zeer geslepen slavenhandel, 
waardoor de mensheid met de strategie 
van “verdeel en heers” in het 
SLAVEN/KASTE/HIERARCHIE systeem 
gehouden wordt dat de gehele planeet omvat. 
 
5. BEHEERSING EN CONTROLE: De rechtbanken en de regeringen zijn 
intern de systeemslaven, zij zijn gekocht en betaald, terwijl POLITIE EN 
LEGER het externe, feitelijke beheersings- en controle aspect vormen, 
als frontlinie waakhonden en angst uitvoerders voor de toplaag bóven de 
rechtbanken en regeringen, zoals de BANKEN en de 
GODSDIENSTEN/GELOOFSSYSTEMEN en degenen die deze 
controleren. 
 
De rechtbanken en regeringen zijn enkel de vulling binnen deze 
‘sandwich’ van misleiding en zinsbegoocheling. Zonder de mogelijkheid 
tot CONTRACT door middel van een NAAM op het allereerste (frontlinie) 
niveau, wordt het hele controlesysteem vernietigd, vooral degenen aan 
de top van deze geestelijke slavernij piramide. Zonder de NAAM zijn alle 
niveaus daarboven per saldo volledig uitgeschakeld. 
 
6. DE DRIEVOUDIGE KROON: Deze bestaat uit ROME, de CITY OF 
LONDON CROWN CORPORATION en WASHINGTON D.C. Zij zijn de 
kwaadaardige drie-eenheid van de “3 in1, 1 in 3” zoals duidelijk 
geïllustreerd in de PAPAL TIARA, een drievoudige kroon die 
opeenvolgende pausen sinds de 14e eeuw dragen. 
Godsdiensten/geloofssystemen om overtuigingen, brein en bewustzijn 
van mensen aan te sturen, banken en ‘recht’banken om geldstromen en 
obligaties te sturen en beheersen, en de wereld politie/krijgsmacht om 
tegenstand en opstand te verijdelen en tevens als frontlinie aannemers 
voor zielsextractie, d.w.z. om jouw zielskracht af te tappen/weg te zuigen. 
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7. HEERSERS DER DUISTERNIS: Dit is de ware aard van het spel 
waarvoor het gros van de mensheid blind is. Godsdiensten zijn gebruikt 
om jou van de Bron te scheiden, door iedereen te doen geloven dat ‘god’ 
iets externs buiten ons zelf is en vervolgens een “verlosser” programma 
te gebruiken om dat geloof te bekrachtigen. Geld is het gereedschap dat 
gebruikt is om mensen in een louter materiële/fysieke ‘werkelijkheid’ te 
houden, door hen zover te krijgen alles te voorzien van een “externe 
waarde”/ een prijskaartje dus, terwijl er zonder mensen en hun creativiteit 
niets van hun creaties zou bestaan. 
Lichamelijk letsel en dood zijn de dreigings-gereedschappen gebruikt 
voor het in bedwang houden en overheersen van jouw ware essentie 
welke de hele schepping is. 
Andere werktuigen die gebruikt worden tegen mensen zijn de taal/talen, 
met de corruptie van de pure frequentie-intentie, door veelvoudige 
betekenissen van dezelfde geluiden/frequenties, WOORDEN en 
SPELLINGEN gebruikend, 
 
(N.B. in het Engels betekent ‘spellen’ o.a. begoochelen/betoveren!) 
waarmee onze energie HUN illusies en controlesysteem binnen geleid 
wordt. 
Deze wezens/entiteiten KUNNEN zelf niets creëren omdat ze zielloos 
zijn, en daardoor volkomen krachteloos. Zij gebruiken ONZE energie. 
Zij weten dat en zijn absoluut doodsbang omdat dit hun ondergang 
betekent, voor eens en voor altijd. 
 
Wij zijn leven-met-bewustzijn, terwijl deze wezens bewustzijn-zonder-
leven/ziel/geest zijn. Zij zijn COMPLEET EN UITSLUITEND 
AFHANKELIJK van het verkrijgen van onze TOESTEMMING oftewel ons 
geestelijke contract/ overeenkomst, en die wordt makkelijk verkregen via 
de misleiding met de NAAM, waarmee mensen afgekocht en ego’s 
gekoesterd worden. 
Hun hele kaartenhuis/piramide is GEBASEERD op dit FEIT. 
Wij zijn de brandstof voor hun systeem/voertuig. 
Zonder geestelijke brandstof zijn zij geruïneerd. 
 
Het grootste programma waar wij tegenaan lopen met de massa’s, is het 
regelrechte ongeloof in de eigen kracht en in wie men zelf IS. 
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Er is een meesterlijk werk gedaan om de 
mensheid tot dit niveau van geestelijke 
zwakte en complete onwetendheid te 
brengen. Dit was ook de intentie achter 
het corrumperen van oeroude 
waarheden, het herschrijven van onze 
geschiedenis, en het presenteren 
daarvan in scholen en kerken en op alle 
niveaus van de ego genootschappen en 
de academische wereld. herhaal een 
leugen vaak genoeg en de mensen zullen 
het geloven. 
 
En: het is veel makkelijker om een gigantische leugen aan de massa’s te 
verkopen dan aan ons één voor één. 
De media zijn daarom het belangrijkste instrument van denk-aansturing 
en manipulatie om de leugens te bekrachtigen, waar wij als kinderen al 
mee werden volgestopt en tot op de huidige dag. 
Wij hebben vele zielloze wezens op onze planeet, waarvan de overgrote 
meerderheid zich bevindt in machtsposities en controlerende functies, 
ongeacht of het nu politie is, justitie, media, kerken, overheden, scholen, 
of krijgsmacht, op ALLE niveaus. Angst is hun enige instrument. 
Wanneer men echter zijn eigen ware en onsterfelijke wezen ziet, wordt 
men onaantastbaar, letterlijk. 
De massahypnose van de mensheid is diep en je zult alle vormen van 
weer- stand ontmoeten, van vrienden, familie, collega’s etc. dus doe 
geen moeite om diegenen wakker te maken die met hun eigen 
instemming dood zijn. 
 
De feiten om dit te onderbouwen en bewijzen zijn er allemaal, voor ieder 
te zien, dus het is aan hen om te kijken, niet aan jou. Plant eenvoudig 
een zaadje en loop verder. Zij zijn hetzelfde als degenen in de allegorie 
van Noach, die te laat bij de ark aan kwamen, laat hen allegorisch 
verdrinken. 
 
Wij zijn NU op het hoogste punt van de vernietiging van deze wezens 
voor eens en voor altijd, en zij halen nu al hun angst-porno, illusie-PR en 
horrorscenario’s uit de kast. En in dat proces brengen zij hun eigen schip 
tot zinken, terwijl ik alleen een ander/beter gereedschap aandraag: JIJ 

 



Vrijheid en blijheid                                                       No. 791 

 

19 

 

en alleen JIJ kunt jezelf redden en niemand anders, dus stop je dodelijke 
reddingsacties. 
Laat de doden de doden begraven en misschien zullen zij het in een 
volgende passage gaan ‘begrijpen’, doch zij zijn NIET jouw 
verantwoordelijkheid. 
Blijf op koers. 
De weg naar huis is de weg van waarheid en niets dan waarheid, niets 
anders. Je bereidheid om in waarheid te staan is alleen de jouwe en de 
mate waarin je stand houdt is gelijk aan de mate waarin je geestelijk 
onaantastbaar wordt en, als gevolg daarvan, fysiek onaantastbaar. Zo 
boven, zo beneden immers. 
Hier is geen “middenweg” of compromis, je bent in OF uit Babylon. 
Je bent meester OF slaaf, sterfelijk OF onsterfelijk. 
De ziel, JIJ, bent oneindig, terwijl het lichaam eindig en sterfelijk is, 
slechts een biologische computer die jij bestuurt. 
Je computer werd geïnfiltreerd en gecorrumpeerd (reptielenbrein/hersen- 
stam/samengesmolten chromosomen) en afgesplitst van de hart-bron-
geest. 
De wezens zonder ziel hebben geen empathisch vermogen en zij kunnen 
daardoor geen compassie opbrengen, dus verwacht dat ook niet van 
hen. 
Zij zijn gelijk aan de Terminator Droids in de film, geprogrammeerd om 
te overheersen en te doden zonder wroeging en zij zijn makkelijk te 
herkennen. 
Zij zijn overal, ook in je eigen familie, vriendenkring etc. en het enige wat 
je te doen hebt is je weg daar doorheen ‘voelen’, op gevoel je weg vinden. 
Laat je instinct en je hart je kompas zijn. 
 
We zijn de realiteit van deze parasieten nu met groeiende snelheid aan 
het opschonen, daar universeel recht en de natuurwetten opperste 
heerschappij hebben, en niemand deze kan en zal overtreden. 
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Zij zijn meesters in 
misleiding, dus laat hen je 
eigen liefhebbende 
compassie niet TEGEN jou 
zelf gebruiken (wat een 
van hun sterkste 
hulpmiddelen was). 
De mensachtige bio-borg 
wezens zijn al levenloos en 
zijn volledig afhankelijk 
van de mogelijkheid om 
het leven uit jou weg te zuigen. Maar, zoals iedere vampier: zij kunnen 
jouw realiteit niet binnenkomen ZONDER uitnodiging. Ieder gebruik van 
de “wettelijke NAAM” is de enige uitnodiging die zij nodig hebben, zodat 
je het beste al je banden kunt verbreken en daar volledig mee 
instemmen. 
 
Als je dit concept begrijpt, heb je de marionettenkoorden al verbroken en 
komt je causale vermogen/scheppingskracht direct al terug, evenredig 
aan je vermogen om verantwoording te nemen voor deze ultieme kracht. 
Aan de ‘zombies’ (en jij weet wat je bent): jullie tijd is voorbij, jullie 
oplichterij en bedrog zijn krachteloos, en NU, moment na moment, 
worden jullie gewist uit het bewustzijn als de parasieten die jullie zijn. 
Wij, van de levende ziel, zijn wakker, welbewust en waakzaam en 
bevrijden onze realiteit en waarheid waar die van jullie nooit heeft 
bestaan. 
Kortgezegd: ja, jullie zijn gedoemd. 
 

Motu proprio  Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 

Een motu proprio is een pauselijke brief (apostolisch schrijven) op 

persoonlijk initiatief van de paus, zonder formele afstemming met 

kardinalen en de curie, in zijn eigen handschrift. Een motu proprio heeft 

de vorm van een decreet met persoonlijke ondertekening en datering 

door de paus in het Latijn. Een zegel en het contrazegel ontbreken. De 

term motu proprio komt uit het Latijn en betekent letterlijk uit eigen 

beweging. Vaak gaat het in een motu proprio om de afhandeling van 
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administratieve zaken of de toekenning van een privilege. Paus 

Innocentius VIII maakte als eerste in 1484 gebruik van deze vorm. Een 

motu proprio is geldig, zelfs als het tegen eerdere pauselijke 

beslissingen ingaat of indruist tegen het geldende canoniek recht. Canon 

38 van de Codex Iuris Canonici van 1983 geeft aan dat een motu 

proprio de wijziging uitdrukkelijk moet vastleggen om effectief te zijn. 

Men verwijst naar een motu proprio met de openingswoorden, evenals 

bij een encycliek en andere pauselijke documenten, constituties van 

concilies en publicaties van de Curie (constituties, apostolische 

exhortaties en instructies). In tegenstelling tot deze documenten kan het 

bij een motu proprio in de titel behalve om Latijn ook om andere talen 

gaan.  Ai nostri tempi, van 11 juli 2013 door Paus Franciscus, op delen 

van het canoniek recht[1] met veranderingen in Vatican City State Law 

No. IX, of 11 July 2013, containing Amendments to the Criminal Code 

and the Criminal Procedure Code[2] en Vatican City State Law No. VIII, 

of 11 July 2013, containing Supplementary Norms on Criminal Law 

Matters.[3] 

Het Motu Proprio van Paus Franciscus voorziet daarnaast "de 
aanname van samenwerkingsmaatregelen die aangepast zijn aan 
recentere internationale verdragen", onder meer over justitiële 
samenwerking tussen het Vaticaan en andere staten. "In onze tijd 
wordt het algemeen welzijn in toenemende mate bedreigd door de 
grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, misbruik van 
de markt, de economie en het terrorisme", onderstreept de Paus 
in de preambule van het decreet. 
 
 
Uit eigener beweging 
 
Wij zullen het zelf moeten doen, ons losmaken van het 
Babylonsysteem. In deze brochure is uiteengezet hoe u dit kunt 
doen. De keus is nu aan u.  Duidelijk is dat wij onwetend in het 
Babylonsysteem terecht zijn gekomen, en we zien alom dat de 
meeste mensen er zich niet van bewust zijn. Ze zijn 
geacclimatiseerd in het systeem en worden zoet gehouden met 
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wat brood en spelen.  Wanneer men zich ervan bewust wordt dat 
wij aan allle kanten zijn gebonden aan handen en voeten, ja zelfs 
onze geest vastgeklonken zit aan het systeem, zal de 
vrijheidsdrang ontwaken en men zich gaan losworstelen.  
Babylon hanteert een dwangbuissysteem. Zelfs de meest 
christelijke ambtenaren werken eraan 
mee. Zij hanteren dwangmaatregelen 
tegen de burgers, als dwangsommen. 
Deurwaarders geven dwangbevelen uit in 
naam des konings, en leggen beslag. Dit 
zijn allen woorden die geweld inhouden 
en met geweld gepaard gaan. Dwang 
staat tegenover vrijheid. Beslag gaat uit 
van slaan, dat is geweldpleging. Een 
deurwaarder waart rond uw deur en 
breekt in op uw vrijheid en privileges. 
De Wet van JHWH gaat uit van vrijheid, 
ook met het oog op het afdragen van de 
tienden. Dit Goddelijke systeem berust op een vrijwillige afdracht 
van eentiende deel van de meer-opbrengst, zodat God in feite Zelf 
de tienden betaalde. Dit is uit eigener beweging ten voeten uit.  
 
Babylons werkwijze 
 
Wij dienen de werkwijze van het Babylon systeem te leren kennen, 
zodat we ons ervan kunnen ontdoen. Hun werkwijze berust op het 
plegen van geweld, tirannie en oorlogvoering. Daardoor kweekt 
men angst  om bevolkingen tot gehoorzaamheid te dwingen. 
Wanneer het Babel-systeem gezag wil verkrijgen over een land, 
dient er vooraf oorlog te worden gevoerd, zoals we gezien hebben 
in Afghanistan, Irak en Lybië, zie hiervoor de volgende website:  
http://achterdesamenleving.nl/van-angst-naar-

nieuwsgierigheid/#comment-191  
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Normaliter wil een bevolking geen oorlog maar 
vrede. De hoge heren van Babel sturen echter 
vanuit hun luxueuze verblijven aan op een 
oorlog, met als doel om de bevolkingen een 
nieuwe vorm van hun gezag op te leggen (aan 
te bieden) als enige weg naar vrede. Het volk 
dient alsdan hun gezag te gehoorzamen, daar 
hun gezag –dat heeft men de naam Bevoegd 
Gezag gegeven- de zorg op zich neemt om 
het volk te beschermen tegen zogenaamde 
vijanden. Deze vijanden zijn in veel gevallen 
door het Babel-systeem zelf 
geschapen en opgeleid, zoals o.a. te 
zien is bij IS en ISIS in het Midden-
Oosten. De burgers draaien altijd op 
voor de kosten die het Bevoegd 
Gezag maakt om ze te beschermen. 
Het enige wat het Bevoegd Gezag 
van de burgers wil is, dat ze hun 
vrijheid opgeven en de wetten van de 
overheid zullen gehoorzamen. Het 
Babel-systeem heeft eigengemaakte 
wetten en regelgevingen waarmee 
men de burgers wil doen geloven dat 
de burgers niet zelf in staat zijn hun 
‘vrijheid’ te verdedigen, noch dat ze in 
staat zijn zonder de hulp van Babel 
zich te kunnen ontplooien en welvaart 
scheppen. Degenen die ongehoorzaam zijn worden gebrandmerkt 
als extremisten of anarchisten, die desnoods met geweld tot de 
orde zullen worden geroepen.  Daartoe heeft het Bevoegd Gezag 
een groep uitvoerders opgeleid, die men Handhavers noemt. Ze 
dragen die naam letterlijk op hun rug en vervoermiddelen in 
fluoriserende letters, zodat ze zelfs in het donker goed zichtbaar 
zijn. Pas op voor deze lieden, blijf op een afstand! Deze 
Handhavers verdedigen niet de vrijheden der burgers, maar 
beschermen het Babylon-systeem desnoods met geweld.  De 
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Babel-overheden hebben het Bevoegd Gezag, de Politie, de ME, 
het leger en de Handhavers ter beschikking om hún gezag te 
beschermen. Zolang als de burgers de door het Babylon-systeem 
geschapen cultuur gehoorzamen is er niets aan de hand.  
Wanneer deze cultuur door de burgers wordt doorzien en als een 
lastig juk wordt afgeworpen, zal met grof geweld worden 
opgetreden om het gezag van Babel te 
herstellen.  
Wat is het Bevoegd Gezag in feite?  
Dat is een masker waarachter de 
machthebbers zich verschuilen. Een 
persoon kan men aansprakelijk stellen 
voor zijn daden, maar het Bevoegd 
Gezag kan men nergens voor 
aansprakelijk stellen, want daarin is 
niemand iemand. In een Bevoegd 
Gezag kunnen schurken tot 
gezaghebbers worden. Zij maken de wetten en regelgevingen, niet 
omdat zij zoveel knapper zijn dan de burgers, noch omdat zij het 
welzijn van de burgers beogen, maar alleen om de burgers 

gevangen te houden in hún 
systeem. De burgers dienen 
alle wetjes en regels keurig na 
te leven, op straffe van hoge 
boetes of vrijheidsberoving. 
Men voert desnoods de Bijbel 
erbij aan om zich te 
verschansen achter uitspraken 
van Paulus, dat men overheden 

te allen tijde dient te gehoorzamen, zie Romeinen 13. Vervolgens 
betitelen de vorsten van Babel zich gaarne met de door hen uit de 
lucht gegrepen slogan dat zij over ons mogen heersen  “Bij de 
Gratie Gods”.  Daarmee willen zij grote indruk maken op het volk. 
Hoe komt men erbij door te durven beweren dat God hún op 
geweld gebaseerde systeem zou verkozen hebben? 
Zie voor meer informatie over deze materie het boek van Jeremy 
Locke: “Het einde van al het kwaad”. Zie: 
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http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/het-einde-van-al-het-kwaad/ 
http://www.mensenrechten.org/?page_id=439  
http://www.pumbo.nl/boek/het-meest-gevaarlijke-bijgeloof 

 

Op onderstaande 

website kunt u zien en 

lezen hoe boeren in 

Frankrijk een 

belastingkantoor in de 

brand steken.  Zonder 

geweld is het ook 

mogelijk, gewoon door 

massaal niet meer te betalen. 

http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/09/20/revolutie-stap-1-

afbranden-belastingkantoren/#more-39157  

Zie vervolgens de video van Chris Duane: The Greatest Truth 
Never Told op 
https://www.youtube.com/watch?v=N5k_rxQ6uKA 
En van Mark Passio: The Natural Law 
https://www.youtube.com/watch?v=C1pkJaNbzLU 
http://dont-tread-on.me/ 
http://www.whatonearthishappening.com/ 
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Mensen hebben vrijheid nodig, zoals de vogels in de lucht. Vrijheid 
is dan ook geen onnatuurlijk iets, en dat is er vanzelf als geweld 
en dwang verdwenen zijn. Vandaar dat wij niet om vrijheid kunnen 
strijden, want die is er gewoon als we dwang en geweld van ons 
hebben afgeworpen. In vrijheid dient 
men ook de ander vrij te laten, zodat ook 
deze zich geheel kan ontplooien. Een 
kunstenaar mag je nooit wetjes 
voorschrijven, want dan is zijn kunstwerk 
niet langer origineel. Ambtenaren en 
burgers zijn gewoon om alle orders van 
hogerhand uit te voeren in blinde 
gehoorzaamheid. Zij realiseren zich niet dat zij daardoor  net zo 
schuldig zijn als de opdrachtgevers. Zij kunnen zich niet 
verschuilen achter het bevel, dat bevel is en opgevolgd zou 
moeten voeren. De manschappen van koning Saul weigerden de 
bevelen uittevoeren die Saul hen gaf, zie 1Samuel 22. Saul was 
een psychopaat, en veelal zitten psychopaten op hoge en 
leidinggevende posten. Men dient zélf na te denken of men een 
opdracht wil uitvoeren. Men dient eigen verantwoordelijkheid op 
zich te nemen. 
 
Babylon zal vallen ! Hoera ! 
  
In het Bijbelboek Openbaring wordt nog al veel aandacht besteed 
aan de val van Babylon, zie: 
14:8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, 

zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des 
toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. 
 

16:19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der 

heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden 
voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns 

Zijner gramschap. 
17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk 

Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en 
der gruwelen der aarde. 
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18:18: En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is 

gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een 
woonstede der duivelen, en een 

bewaarplaats van alle onreine 
geesten, en een bewaarplaats van 
alle onrein en hatelijk gevogelte; 
8 Daarom zullen haar plagen op een dag 
komen, namelijk dood, en rouw, en 
honger, en zij zal met vuur verbrand 
worden; want sterk is de Heere God, Die 
haar oordeelt. 
9 En de koningen der aarde, die met 
haar gehoereerd en weelde gehad 
hebben, zullen haar bewenen, en rouw 
over haar bedrijven, wanneer zij den 
rook haar brands zullen zien; 
10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, 
de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure 
gekomen. 
11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, 
omdat niemand hun waren meer koopt; 
 
Die dag van Babylons val is zeer nabij. Paus Franciscus heeft gezegd 
dat de derde wereldoorlog reeds is begonnen. Volgens experts is het 
onvermijdelijk dat WO3 er komt. Zij stellen dat het slechts een kwestie 
van tijd is dat ze uitbarst. Poetin zei onlangs dat het Rusland slechts 2 
dagen kost om de hoofdsteden van veel Europese landen te bezetten. 
Veel bankiers beroven zichzelf reeds van het leven. Zij zijn mede de 
oorzaak van alle geldelijke ellende op aarde. De massa’s worden nog 
slapende gehouden door de media, die voor 95% in handen is van de 
illuminati. De massa’s zijn nog bang voor deurwaarders die in naam van 
de koning bij hen aankloppen. De naam van de koning wordt voor hun 
karretje gespannen en te pas en te onpas gebruikt. Dat is nooit de wil 
van JHWH, die niet wil dat Zijn Naam ijdel wordt gebruikt. De 
machthebbers en alle meelopers van en in het Babylon-systeem mogen 
wel schrikken van het komende gericht, wanneer de wal het schip gaat 
keren. Wij lezen daar in het apocriefe boek Wijsheid het volgende over:  
Hoofdstuk 6:1 HOORT dan gij koningen en verstaat; leert gij rechters van 
de einden der aarde, 
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2 Laat dit tot uw oren ingaan, gij die over menigten heerst, en u 
verhovaardigt over de scharen der volken. 
3 Want de heerschappij is u door JHWH gegeven, en de macht door de 
Allerhoogste; die naar uw werken vlijtig vernemen, en uw raadslagen 
doorzoeken zal. 
4 Omdat gij dienaars zijnde van zijn koninkrijk niet recht hebt geoordeeld, 
noch de wet bewaard, noch naar de raad Gods hebt gewandeld. 
5 Schrikkelijk en haastig zal hij over u komen; want een streng oordeel 
zal gaan over degenen, die over anderen gesteld zijn. 
6 Want de minsten is het te vergeven door barmhartigheid, maar de 
machtigen zullen streng onderzocht worden. 
7 Want JHWH van allen zal de persoon niet ontzien, en de grootte niet 
vrezen, want hij heeft kleinen en groten gemaakt, en tegelijk zorgt hij voor 
allen. 
8 Maar over de heersende zal een sterke onderzoeking komen. 
9 Tot ulieden dan, o koningen, is het dat ik spreek, opdat gij wijsheid leren 
zoudt en niet vervallen. 
10 Want die heilig heilige dingen zullen bewaard hebben, zullen geheiligd 
worden, en die deze geleerd hebben, zullen verantwoording vinden. 
11 Zo zijt dan begerig naar mijn woorden, verlangt daarnaar, en gij zult 
onderwezen worden. 
 
De nieuwe tijd komt eraan. Wanneer Babylon gevallen is, zullen wij weer 
adem kunnen halen en in vrijheid mogen leven. Het komt, en wij mogen 
eraan meewerken Babylon te ontmaskeren en elkaar de weg te wijzen 
naar ware vrijheid en blijheid. Aan u de keus!  

 


