
Verliezen wij 
ons Zelf? 

Zelfbeschikkingsrecht
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Tien jaar geleden schreef ik een artikel over 
ons zelfbeschikkingsrecht in relatie tot 
verplichte vaccinatie. Het lijkt wel of dit  
artikel schrijnend actueel blijft, want de  
schaal waarin wij tot onvrijwillige ‘controle’ 
gedwongen worden in het zich steeds  
verder ontwikkelend Systeem, heeft op  
vele gebieden dehumanisering tot gevolg. 
Verliezen wij ons Zelf? 

 

D e huidige inperking van zelfbeschikkingsrecht 
gaat heel ver. In de loop van de laatste 10 jaar 
zijn niet alleen op het gebied van noodzakelijke 
vaccinaties/volksgezondheid wetten en regels 

uitgevaardigd die destabiliserende gevolgen hebben,  
ook op andere gebieden speelt dat. 

Wat niemand durft te zeggen, maar steeds 
meer mensen gaan Zien!
De toenemende mondiale lucht- (stikstof en CO2), water- 
(plastic mud) en aardevervuiling (oeverloze delving), de 
criminaliteit (terreur), verminderende veiligheid (exodus 
aan vluchtelingen), het teruglopen van de gezondheid 
(ernstige toenemende ziekten en levensstress) en de 
gevolgen van de klimaatverschuivingen vieren hoogtij.  
De oorlogsindustrie, voedselindustrie, farmaceutische 
industrie, olie-industrie, bankindustrie en de industrie van 
AI (artificiële intelligentie) tiert welig. Elektromagnetische 
overbelasting van de totale geest, 3G, 4G en op dit  
moment het grote 5G-gevaar, wifi en smart-apparatuur, 
controlerende camera’s, robotisering, cyborgs, bio-hacking, 
transhumanisme, et cetera, ont-menselijken de mens in 
toenemende mate. 

Het grootste probleem 
wordt, dat de mens niet 
meer herkent en voelt  
wat écht Mens Zíjn is. 
Wie ben ik Zelf?

Zo ontstaan er zombies. Geheel onbewust van zichzelf 
vervreemd, storten zij zich in burn-outs, auto-immuun 
‘systeem’-ziekten, potten Prozac of voor de trein. Het 
grootste probleem wordt dat de mens niet meer herkent en 
voelt wat écht Mens Zíjn is. Wie ben ik Zelf? Hoe lang gaat 
de mens nog meewerken aan dit levenloze, industriële, 
technisch en wetenschappelijk dominant kunstmatig 
ego-systeem? 

David Icke geeft in zijn laatste, zojuist vertaalde boek  
“Alles wat je moet weten, maar wat je nooit is verteld” een 
overzicht waar onze wereld zich bevindt. Dit gezien vanuit 
een geheel ander perspectief. Waarheden binnenstebuiten, 
ondersteboven, achterstevoren, en tja, met hem zijn er de 
afgelopen jaren veel boeken, onderzoeken, publicaties en 
(YouTube-)films verschenen. Die wijzen erop dat de samen-
leving ten behoeve van ‘human kind’ het spoor bijster is. 
Daarbij lijken overigens de woorden ‘kind’ en, helaas, 
‘human’ niet meer te bestaan bij de ‘heersers’. Waarop 
kunnen wij onszelf nog afstemmen om tot de juiste  
beslis singen te komen? Wat kunnen we doen als het gevoel 
stelselmatig ondermijnd en afgestompt wordt? Waar is  
het ijkpunt, het geweten? 

Onmenselijkheid
Een afgestemde moraliteit en ethiek hierop, of eigenlijk het 
gebrek hieraan, bepalen hoe wij met het Leven Zelf, met 
elkaar, het planten- en dierenrijk, de aarde en het hele 
universum omgaan. Onze omgang daarmee is zo 
langzamerhand erger dan bij de beesten af. Waar komt toch 
die heersende onmenselijkheid vandaan? Regeert het Beest? 
De aarde is misschien wel beter af zónder dit Moloch. Dit 
beschouwend lijkt het dat de (mondiale) ‘bestuurders’, 
binnen en buiten het beperkte spectrum van de materie, 
inderdaad het padje kwijt zijn. En nee, de mens valt niet met 
bedrieglijke regels en wetten te beteugelen. Het gaat om 
fundamentele vrijheid en (R)Echt Mens Zijn; het gaat om ons 
autonome Zelf-beschikkings-Recht!  

De mens wordt uit balans gebracht
Onze elitaire overhead (overheid), door de burger gefinan-
cierd, met de opdracht om de samenleving, het leefmilieu, 
de natuur, het welzijn en de burgers te beschermen, is 
omgedraaid en is ‘over de hoofden’ van de burger heen,  
een financieel handelaar geworden van het economische 
gewinstelsel ten koste van het welzijn, de natuur én het 
leefmilieu. Het mag niet gezegd worden, maar het Systeem 
Spel lijkt dus gericht op destabiliseren, op de mens uit 
balans en van zijn stuk brengen. Dit ten behoeve van de 
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controle en besturing van hen. Dat is wat er gebeurt. 
Schaarste, afhankelijkheid, geld, angst en demoralisatie 
door leugen en bedrog ondermijnen de goede (onwetende) 
mens om te groeien en werkelijk te creëren. 

De goede mens heeft geen waarde anders dan slechts als 
onbewuste dienaar en (dwang)arbeider het bestaan van het 
‘verdeel-en-heers’ Systeem te garanderen en als (energetisch) 
voedsel te dienen voor het Systeem! Tot hoever gaan we de 
exploitatiegrens van de mens en de aarde oprekken ten 
behoeve van de instandhouding van de hongerige wolven 
die als de dood zijn om de touwtjes uit handen (klauwen) 
kwijt te raken? Wat is er eigenlijk écht aan de hand?  

Een reeks schrijnende en destabiliserende 
voorbeelden 
Door geldmotieven, een groot gebrek aan integriteit, 
waarachtige kennis en verantwoordelijkheid voor de zorg 
voor het welzijn van de aarde en de ontwikke ling van de 
mensheid, is de klepel (te) ver door geslagen. 
Klimaatmanipulatie, verergerd door de verdienmodellen 
van grote conglomeraten, zal ook de wereld geheel op zijn 
kop zetten. Bloed, zweet, tranen en geld ten behoeve van BV 
Nederland vullen de ‘vreet schuur’ van de draconische 
krachten uit andere sferen. Hier enkele schrijnende en 
actuele destabili serende voorbeelden: 
 ▪ Verzwegen grootschalige vervuiling door het vliegver-

keer. Het kronkelende ‘list en bedrog’ slangengat van 
Schiphol/Lelystad. 

 ▪ Niet alleen in Duitsland (maar liefst 200 miljoen kuub 
hout), maar ook in Nederland, vooral zichtbaar op de 
Veluwe, sterven fijnsparren, eiken, douglassen, lariksen, 
acacia’s, alle mogelijke heesters en jonge opstanden.  
Door vervuiling en klimaatverandering? 

 ▪ Toename van ernstige plagen door het verstoorde 
ecosysteem.

 ▪ Uitdroging en verzuring (onder de pH3) en verzanding 
van de bodem. De bodem gaat failliet. Ook een burn-out! 

 ▪ Houtkappen op enorme schaal wat grote gevolgen heeft 
voor de biodiversiteit en uitdroging van het bodemleven. 
Hoezo CO2 compensatie? Zit er ook een verzwegen 
omstreden 5G-addertje onder het gras? 

 ▪ Ernstige toename van destabiliserende elektromagne-
tische straling. Als paddenstoelen schieten de zend-
masten uit de grond. Heeft u ze al geteld langs de 
snelwegen? Vrijwel iedere 4 à 5 km staat er een.  
‘Het nieuwe bos!’ Welke agenda zit hierachter?

 ▪ En dan heb ik het nog niet eens over de 83 recent 
gevonden, spontaan op mysterieuze wijze gestorven 
(gezonde) wilde zwijnen en ander groot wild.  
(Is dit het gevolg van onzichtbare elektromagnetische 
experimenten?) 

 ▪ De opgelegde controle en voor onze geest, destabiliserende 
‘smart apparatuur’. Laat dit allemaal geen echte  
smart worden! 

 ▪ En nu we het toch over hongerige wolven hebben…  
Het vrijgeven van de predator wolf in Nederland 
betekent dat recreatie, rust, stilte en de natuur onveilig 
worden. Er is dan geen mogelijkheid meer om met een 
kinderwagen en hondje op de fiets of op een pony te 
ontspannen. Want het gebied waar wolvenpacks hun 
maaltje bij elkaar jagen valt te vergelijken met een vos  
in een kippenren, om vervolgens weer opgeladen,  
‘in de vaart der volkeren’, de stressbel der onmenselijke 
waanzin en tot heilig verklaarde geldtiran te pleasen.  
Hoe volstrekt afzichtelijk zijn de moordtaferelen, 
met een keihard en gevoelloos excuus en opvoedkundige 
boodschap naar onze kinderen ‘dat dit normaal is’! 
Hebben we dan helemaal niets van het volstrekt 
onethisch en immoreel destabiliserende Oostvaarder-
plassen experiment geleerd? Wie rechtvaardigt en welk 
doel diende deze ecocide? Wie en wat dient deze lokale 
en mondiale destabilisering?

Schaarste, afhankelijk
heid, geld, angst en 
demoralisatie door leugen 
en bedrog ondermijnen 
de goede (onwetende) 
mens om te groeien en 
werkelijk te creëren

Het Leven Zelf wordt bedreigd
Opzettelijk onjuist informeren van de burger, (onwetend 
houden) en afleiden (brood en spelen) en angst creëren met 
schijnheilige motieven, predikt de ondersteuning van dit 
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onmenswaardig geworden leef-Systeem. Wend uw hoofd 
niet af! Het is het waard te onderzoeken waarom koste  
wat kost schaamteloos misbruik en vernietiging van de 
waarachtige mens en de aarde zo geforceerd wordt.  
En bij gebrek aan contact met de natuur en sprekend over 
toenemende plagen, die het gevolg van disharmonisering 
zijn, zijn wij door alle opgelegde onbewuste en bewuste 
geloofsprogramma’s ook een globale ‘plaag’ aan het  
worden binnen de cirkel van het aardse leven!  
Massa’s en massa’s mensen… 

Worden wij tot het uiterste uitgedaagd om 
wakker te worden?
Miljarden levens vechten onder een menswaardige grens. 
En als er een ‘verdeel-en-heers’ agenda achter zit over ‘how 
to control the world’, schiet de vervuiling, de vernietiging 
en het destabiliseren dan zover 
door, dat het Leven Zelf op 
aarde bedreigd wordt? 

Raken de goddeloze machthebbers de kluts en controle 
kwijt over hun eigen gecreëerde duistere wereld, omdat zij 
de opdringende frequentie van het licht en de waarheid niet 
kunnen verdragen? Wordt de onbewuste mens met al deze 
ellende (… Alles heeft een reden...) tot het uiterste uitge-
daagd om wakker te worden en een keuze te maken voor 
haar waarachtige Zelf? Voor de Bron van het bestaan?  
Voor het welZijn van de aarde? Voor de oprecht goede  
en Zelfbewuste Mens?     
Ik krijg hier toch een warm glimlachgevoel van…

Wat er ook gebeurt, blijf in verbinding  
met en trouw aan jeZelf! 
Laat je op geen enkele manier onvrijwillig drogeren, 
robotiseren, implanteren, penetreren, vaccineren, 
uploaden, downloaden, hacken of anderszins reduceren 
en onteren. Oftewel, laat je niet ontmenselijken.  
Laat je vooral wel op een juiste manier informeren. 

Hoe groter het openstellen van je geest voor een breder 
bewustzijn, hoe groter de ontwikkeling UIT de 
perceptuele greep van de schijnwereld, ofwel de Matrix.  
Steeds meer mensen gaan door de illusie heen Zien. 

Voorbij ons eigen DNA, wat de sleutel tot elektromagne-
tische inwerking/verheffing en transvorming geeft.  

Met onze eigen perceptie creëren wij de  
wereld die wij wensen! Be aware!  
Je bent Zelf de Creator. 

Ik eindig graag met dezelfde zin waarmee  
ik 10 jaar geleden eindigde:  
“Laten we gaan staan in onze soevereine kracht  
en laten we zien hoe een liefdevol en vooral 
verantwoorde menselijke samenleving eruit ziet  
op deze paradijselijke aarde.” 

tekst: Viathou Peletier 
www.huishoogdeelen.nl




