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PEARL HARBOUR – 9/11 – CORONA CRISIS
De techniek van de gepotentieërde leugen

Een vergelijking vanuit symptomen
Elias Davidson laat direct in het begin van zijn brief 1) zien, dat er een vergelijking is waar te nemen
tussen onze huidige crisis en het gebeuren op 9/11. Het betreft de onware en verdraaide feiten van deze
gebeurtenissen in de massamedia. Veel is daarover inmiddels uitgebreid bekend geworden, op platformen
van mensen die de waarheid liefhebben.
Deze vergelijking werd ook door een lid van de Trump-regering gemaakt en aanvullend naar het
verleden uitgedijd. Op 5 april van dit jaar noemde de hoogste gezondheidsambtenaar van het Amerikaans
bestuur, viceadmiraal Jerome Adams, de Corona pandemie als <<ons Pearl Harbour - en ons 9/11
moment>>. En hij maakte het nog duidelijker: <<Alleen zal deze gebeurtenis niet lokaal blijven. Het
zal heel Amerika in zijn greep krijgen, en ik wil dat Amerika dit begrijpt>> (Fox News Sunday) 2). Wij
voegen eraan toe: Het heeft zich van de gehele wereld meester gemaakt.

Drie gebeurtenissen van gelijke aard
De drie genoemde gebeurtenissen hebben twee dingen gemeenschappelijk: Ten eerste: ze kwamen voor
de meeste mensen als een verrassing, ze overvielen hen in zekere zin als een dief in de nacht. Ten tweede:
Bij alle gebeurtenissen was er een concrete voorkennis bij diegene, die ze ook hadden beoogd.
I.

II.

De Roosevelt regering wist bijvoorbeeld wat er op het evenaar-eiland Hawaï te gebeuren stond;
ze onthield echter admiraal Kimmel, de commandant van de vloot op het eiland, haar voorkennis
van de geheime dienst. Resultaat: ongeveer 2800 doden. Genoeg voor de Roosevelt regering
om de natie in een golf van verontwaardiging mee te slepen en ze met de al lang geplande
oorlogsdeelname in te laten stemmen.

Bij 9/11 bestond er voorkennis binnen en rond de Bush-clique. Om een goed voorbeeld te geven:
er was een abnormaal toenemende speculatie, dat zijn hoop op de neergang van de beurskoers
van twee Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen had gezet. Bin Laden bezocht nog in 2001 een
militair hospitaal van de CIA in Dubai. En nu het belangrijkste: Bush jr. verklaarde nog op
dezelfde dag van het ongeluk: <<Dit is het Pearl Harbour van de 21ste eeuw.>> In de 9/11-extra
editie van het Time Magazine September 2001 heette het navenant: <<Wat nu nodig is, is een
verenigd en verenigend, op een Pearl Harbour gelijkende gloeiende Amerikaanse woede – een
nietsontziende verontwaardiging, die niet zomaar binnen één of twee weken wegebt>>. Zo
werden de leugens over 9/11 door de tot <<waarheid>> bestempelde leugens over Pearl Harbour
emotioneel en werkzaam gestut. Wij komen op dit punt terug.
Overigens spraken de Neocon-planners al in september 2000 van de <<noodzakelijkheid>> van
een <<nieuw Pearl Harbour>>. 3)

III.

Ook de uitbraak van het Corona virus viel niet voor iedereen als een verrassing uit de hemel.

Op 18 oktober 2019 werd in New York een komende Corona pandemie gesimuleerd. Die gebeurtenis
heette <<Event 201>> en werd door de Gates-Stichting, en het John Hopkins Centrum voor Gezondheid
en Veiligheid en het World Economic Forum (Davos) georganiseerd. Tot de genodigden behoorde onder
andere ook de hoofd van het crisis managementteam van de Lufthansa.
Het event 201 <<simuleerde de uitbraak van een nieuw Coronavirus - een zoöno’se>>. Verder: <<Het
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scenario houdt er rekening mee dat er in het eerste jaar geen vaccin ter beschikking zal zijn>>.

Aan het eind van de 80’er jaren voorspelde de sciencefiction auteur Dean R. Koontz in zijn boek The
eyes of darkness de uitbraak van een ziekte, die veroorzaakt en ontwikkeld werd als biologisch wapen in
Wuhan. (In het vorige nummer hebben wij daarover geschreven) Toeval? Inderdaad schijnt de Wuhanlijn van doorslaggevende betekenis te zijn, en vooral met betrekking tot de Amerikaanse financiering van
het daar ontplooide onderzoek in de hoogte van 3,7 miljoen dollar.
De vroegere burgemeester van New York, Rudi Giuliani, bracht tegen Anthony Fauci, directeur van
het Nationaal Instituut van Allergie en Infectieziekten (NIAID), zware beschuldigingen naar voren.

Fauci zou op illegale wijze vanaf 2017 onderzoeksgelden naar het Wuhan-Instituut van Virologie hebben
overgeboekt. Giuliani: <<Er was meer voorkennis bij onze wetenschappers over datgene wat zich in
China afspeelde, dan zij ons laten zien, toen de zaak (het virus) aan het licht kwam. Bedenkt u nu eens:
Wanneer het virus daadwerkelijk uit dit laboratorium (in Wuhan) kwam, dan hebben wij daarvoor
betaald. Wij hebben voor dat verdomde virus, dat ons doodt, betaald.>> 4)
Wanneer er ook andere officiële uitlatingen van het Trump bestuur zijn, die China alleen
verantwoordelijk willen houden voor het virus, is dat natuurlijk tegenstrijdig. Maar tegenstrijdigheden
zijn een bewust ingezet middel om de publieke opinie in verwarring te brengen. Men behoeft alleen
maar de Jezuïtische achtergrond van de heer Fauci te bekijken, om de door Giuliani naar voren gebrachte
ernstige beschuldiging niet direct aan de kant te schuiven……

Overigens waren er, evenals voor 9/11, ook van tevoren speculaties op de beurs, die duidden op
voorkennis. 5)

Voorspelling of planning?
Het zou bovendien niet vergeten moeten worden, dat de vijandige rol van China tegenover het EngelsAmerikaanse machtsblok ons al decennialang wordt voorgeschoteld, zoals duidelijk wordt uit de
gepubliceerde planning van de 21ste eeuw op de wereldkaart (Economist september 1990). Na Islamistan
wordt tevens uit Confuciania geopolitieke munt geslagen. Dus moet China natuurlijk uitgebreid aan de
schandpaal worden genageld.
De belachelijk gevorderde virus-vergoedingen kunnen ten slotte de Amerikaanse schuldenlast ten
opzichte van China substantieel naar beneden bijstellen.

Wanneer ons steeds weer door de media ingepeperd wordt, dat er een tweede en derde golf van
infecties zal uitbreken, wat al in de <<Event 201>> zonder meer werd aangenomen, – de gevierde teugels
van de gevangenis maatregelen zullen slechts van voorbijgaande aard zijn- dan mag dat niet als een vrees
of als een sombere voorspelling worden opgevat. Veel meer zouden zulke mededelingen als een heel
concrete planning gezien moeten worden. 6)

De onderzoeksjournalist James Corbett zei: << Soms is het helemaal niet zo moeilijk om de toekomst
te voorspellen. Alles wat men moet doen is, naar datgene te luisteren, wat de <sociale technocraten>
zeggen van plan te zijn.>>
Er zal gebeuren, omdat gewild wordt, dat het gebeurt. De verbouwing van de wereldwinkel, die
tijdelijk werd gesloten, heeft tijd nodig. Dat gaat niet in één keer.

Wat omslag afbeeldingen kunnen verraden
Dat brengt mij tot de beschouwing van allereerst twee omslagen, die onlangs in de Economist in
samenhang met de Corona crisis werden gepubliceerd, en die heel concrete plannen verraden.
Het eerste titelbeeld werd op 7 maart gepubliceerd. Hoe kan echter het afgebeelde virus als een
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<<medicijn>> voor de blijkbaar zieke wereldeconomie gekwalificeerd worden?

7 maart

21 maart

28 maart

Deze kan pas gezond worden – aldus de duidelijke taal van dit beeld -, wanneer ze van tevoren tot een
nulstand terug wordt gebracht, wat de opgelegde <<beschermende maatregelen>> al lang grondig hebben
gedaan. Schaamteloos maakt men daarmee de gecalculeerde planning bekend, als zou deze <<crisis>>
nodig zijn, om de economie gezond te maken. En dat een volledig gestagneerde economie voor de
<<nieuwe heropening>> niet te vermijden zou zijn.

Dat brengt mij tot het tweede omslagbeeld van 21 Maart met zijn beeld-code. De achtergrond is
zo zwart als hemel op de studiobeelden van de maanlanding. Zwart, zoals ook de huidige situatie op
aarde is. De planeet aarde is geen levend wezen, dat een ziel en een geest heeft, maar een geweldig grote
winkel, die destijds gesloten werd, omdat dat hij gesloten moest worden. Het bord CLOSED herinnert
ons onwillekeurig aan het beeld, dat ons bijna overal op aarde tegemoetkomt, wanneer we onderweg zijn
om inkopen te doen - en niet op tijd aankomen.
Zolang de winkel gesloten is, wordt de voorraad opgemaakt. Voordat hij dan weer opengaat worden
slecht verkoopbare of ouderwetse artikelen opgeruimd en van de lijst gehaald. Tot de ouderwetse
producten rekenen we vrijheidsrechten, individualisme enz... En wanneer dan over de aardbol weer
OPEN staat, zullen we voor een geheel nieuw palet van producten staan, welke dat zijn laat ik aan de
verbeeldingskracht van de lezer over.
Het derde omslagbeeld is van 28 maart en laat tenslotte het glorieuze doel van een totale controle
over de kleine burger, met mondkapje, zien. De vraag dringt zich op: Van wie is die hand, die de kleine
man aan de grote lijn houdt, zoals deze zijn hond (evenzo met mondkapje) aan de kleine - houdt? Ze
verdwijnt naar achteren in het onzichtbare. En is tegelijkertijd anoniem en open voor de onzichtbare sfeer
achter of boven hem. Wij komen op dit detail terug.

De magie van de leugen
Rudolf Steiner sprak op 20 januari 1917 in Zeitgeschichtlichen Betrachtungen (GA 273c) over de werking,
die een leugen krijgt, wanneer deze het stempel van de <<waarheid>> opgedrukt krijgt. Met andere
woorden: Wanneer bereikt wordt, dat de leugen voor waarheid aangezien wordt.
Dit is bij alle drie grote voorbeelden, die we hebben gegeven: Pearl Harbour, 9/11 en nu het geval,
zoals velen jammer genoeg pas langzaam, beginnen te beseffen, met de zogenaamde Corona-crisis.

Steiner zegt: <<Het is al een belangrijke magische bezigheid, het onware in de wereld zo te verbreiden,
dat het als de waarheid wordt aangezien. Want door deze werking van << het onware als het ware>> ligt
een ongelofelijke kracht van het kwaad. En deze kracht van het boze wordt van verschillende kanten
heel duchtig misbruikt.>> Wanneer Jerome Adams de drie gebeurtenissen op één lijn stelt, dan handelt
het zich echter, wat betreft zijn werking, niet alleen maar om een optelling.
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De tweede gebeurtenis (9/11) komt tot de eerste (Pearl Harbour) er niet eenvoudigweg bij, maar het
potentieërt deze en de werking van de leugen. De derde gebeurtenis drijft het onware in zekere zin in de
derde potentie. Het is duidelijk dat het doorschouwen van de leugen bij elke potentie moeilijker wordt.
Dat verklaart, waarom vandaag de algemene beneveling over dat, wat werkelijk is gebeurd en nog steeds
gebeurt, zo ongelofelijk sterk is, nog sterker als dat na 9/11 het geval was. Het is aan de kracht van
het boze te danken, dat door zulk een concrete verbinding van gebeurtenissen, deze elke keer met een
potentie toeneemt. Er is maar één middel, om de gepotentieërde leugenkracht te verminderen of zelfs
helemaal op te heffen: De ernstige poging om de waarheid te vinden.
Het leugenachtige gedrag van de lijn-houder komt al in de zinsneden tot uitdrukking, die ze op een
arrogante manier over de aardbol gesmeten hebben.

Lockdown, dat betekent zoiets als opgesloten zijn, ook wel gevangenis. Voor wie? Voor de burgers
aan de grote lijn. In werkelijkheid zou de entiteit of entiteiten achter de leidende hand moeten worden
gevangengezet. Dat kan echter alleen dan, wanneer het gezicht achter de hand wordt gezien.
Social distancing: De kleine man wordt wijs gemaakt, dat distantie iets sociaals is. De meest anti sociale maatregelen worden als sociaal gekwalificeerd.

Corona crisis? De waarheid zou meer benaderd worden wanneer man openlijk over een Corona-oorlog
zou spreken. Door de leiders van de wereld, die eindelijk hun kans schoon zien om een autoritaire, <<allpower World Order (…), een effectieve Super Wereld Regering>> (Churchill, 1947) te vestigen, wordt
ruzie geschopt. En gericht tegen allen, die zich hun tirannie zullen moeten laten welgevallen, vrijwillig
of onvrijwillig.

Strijd met fantomen
Wie probeert de meegedeelde en werkelijke leugens te doorzien, moet een strijd met leugen geesten
aangaan. Dat zijn objectieve wezens, die door menselijke leugens worden gevormd en geschapen. Door de
geesteswetenschap worden ze fantomen genoemd. 7)
Deze verbinden zich in zekere zin met de gelogen gebeurtenissen en feiten en weerstreven elke
poging ze van de zuivere feiten los te maken. Ze vormen als het ware een soort leugen lak, dat aan
de feiten kleeft en met iedere leugen- potentiëring dikker en vaster wordt. Wie dat niet weet, zal zich
gemakkelijk door de weerstand biedende laklaag laten afhouden, en er niet in slagen te doorgronden wat
eronder verborgen is. Hij zal dan misschien zeggen: <<Ach, wie weet er eigenlijk, wat de waarheid is?>>
De leugen fantomen zullen zich daarover verheugen en ongestoord verder blijven kleven. Een dienaar
van de Geest der Waarheid zou echter niet in deze fout mogen vervallen. Hij moet weten, dat leugens
uiteindelijk korte benen hebben; de waarheid zal ze overleven, want op hen teert hun parasitair bestaan.
Geen leugen zonder waarheid. Dat is niet omkeerbaar. De waarheid kan heel goed zonder de leugen
bestaan. Deze zinnen zijn niet abstract filosofisch gemeend. Maar ze kunnen de geestelijke ruggengraat
van de waarheidszoeker versterken, zodat deze onder alle omstandigheden oprecht zal zijn of blijven.

Beschaving aan de afgrond
Rudolf Steiner heeft al direct na de eerste wereldoorlog heel duidelijk dit perspectief gezien, dat tot de
huidige situatie heeft gevoerd. In de herfst van het jaar 1919 schetste hij het perspectief vanuit Ahriman’s
standpunt. Hij benoemde een reeks symptomen, welke de toekomstige incarnatie van Ahriman
zouden bevorderen. Ze zijn allemaal uitgekomen, begonnen met de materialistische natuurwetenschap,
kosmologie en medische wetenschap tot de almacht van het geloof in de statistiek. Zijn in de GA
verspreide voordrachten in verschillende banden werden enige jaren geleden bij de Perseus Uitgeverij,
met commentaar voorzien, uitgegeven. 8)
Na deze, in een tijdsbestek van twee maanden komeetachtig verschijnende, mededelingen kwam
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Rudolf Steiner niet meer op dit thema terug. Deze voordrachten zijn in zekere zin het spirituele
noodproviand voor de huidige toestand in de wereld.

Na zijn verijdelde pogingen om na de eerste wereldoorlog een echte vrede te bewerkstellingen en
na het mislukken van de driegeledingsbeweging zette Rudolf Steiner zijn laatste hoop op de geestelijk
opwaartse beweging van de antroposofie. En op de machtige Michaëlische impuls door de reïncarnatie
van de leerlingen van het eerste uur van de beweging.
Op 14 maart 1924 stelde Steiner in het vijfde uur van de eerste Klasse ernstig vast: <<Men kan
helemaal niet met zekerheid vaststellen, of over honderd jaar licht of duisternis de overwinning behaald
zal hebben, of het mensengeslacht op aarde überhaupt nog een menswaardig bestaan zal kunnen
leiden.>> Dat we tegenwoordig in allesbehalve een menswaardig bestaan leven, zal geen enkele tijdgenoot
kunnen ontkennen. Zo beslissend is de factor <<vrijheid van de mens.>>

Op dezelfde indringende wijze waarschuwde hij voor het alternatief, die op het heden van toepassing
is, in een voordracht te Londen op 27 augustus 1924 (GA 240): <<Zijn er eerlijke antroposofen
te vinden>> - daarmee zijn werkelijke antroposofen bedoeld en niet alleen maar leden van de
antroposofische vereniging, die de Michaëlische weg werkelijk massaal hebben verlaten -, <<die de
spiritualiteit in het aardeleven willen dragen, dan zal er een beweging naar boven zijn. Laten zich
zulke mensen niet vinden, dan zal de decadentie verder gaan. De wereldoorlog met al zijn kwalijke
bijverschijnselen zal alleen het begin van nog veel ergers zijn. Want de mens staat tegenwoordig voor een
grote eventualiteit, voor de mogelijkheid, te zien hoe alles wat beschaving is in de afgrond naar beneden
rolt, of dat het door spiritualiteit op wordt getild en verder wordt ontwikkeld in de zin van de Michaël
impuls, dé aartsengel die voor Christus staat.>>

De Michaël – en Christus impuls moeten van de aarde weggewist worden, dat is de impuls van de
ahrimanische machten, die tegenwoordig hun bloeitijd doormaken. Wij beschouwen het niet als toeval,
dat in het bijzonder het Paasfeest zonder liturgische bijeenkomsten en met lege Godshuizen plaats moest
vinden. Uitzondering: Christengemeenschap kerken in Hongarije en, met het oog op de orthodoxe
Paasviering: Georgië. En wellicht een nog duidelijker sprekend symptoom: De door zichzelf gedoopte
inentingspaus met de karakteristieke naam <<Gates>> (dat betekent zoiets als poort) mocht voor het
eerst met Paaszondag een optreden op de Duitse televisie hebben. Hij eindigde met de stereotiepe
uitspraak, dat de <<crisis>> misschien na 18 maanden beëindigd kan worden, wanneer er een vaccin voor
iedereen gevonden is. Wat een godslasteling voor Hem, die van zichzelf zegt: IK BEN DE DEUR.
– Er zijn ook deuren naar de onderwereld….
Wij attendeerden u al op de omslag van de Economist met de in de onbestemdheid voerende en
de mens leidende hand. Het is de macht van Ahriman, die blijvend onzichtbaar wil zijn en in wiens
incarnatie gebeuren wij tegenwoordig volop staan. Dit te doorzien, is een eerste stap om zich uit de strop,
die om mens en aarde gelegd is en zich dagelijks strakker aantrekt, te redden.
Het ergste wat een mens tegenwoordig kan overkomen is, door de alles doordringende Ahrimanatmosfeer van bevreesdheid, korte termijn - , en zwartgallige gedachten te worden besmet. Tegen deze
besmetting zal geen vaccin helpen. Daar kan alleen concreet geestelijk weten genezing geven. Daartoe
behoort ook, dat man weet: <<Er wandelen veel personen in het huidig tijdsgewricht op aarde, van wie
de ziel ontbreekt. Ze worden daardoor drager van demonische machten. Wie dit erkennen wil, die heeft
de geesteswetenschap nodig.>> 9)

Grote positieve perspectieven? Ja, die zijn er ook. Bijvoorbeeld in een uitspraak, die de belangrijke Duitse
generaal stafchef Helmuth von Moltke bijna honderd jaar geleden precies over zijn gelijknamige oom
vanuit het leven na de dood geuit heeft: <<Nu rekenen op aarde de Ahrimanische machten; echter de
eindafrekening zal na lange tijd toch door andere geestelijk machten worden gemaakt.>> 10)
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Endnotes
1)
Brief uit een gekkenhuis
Voorwoord: In goede herinnering leeft Elias Davidsson bij velen van onze lezers als deelnemer aan de conferentie Terror,
Lüge und Wahrheit, die op 3 maart 2018 in de Scala van Bazel plaats vond. Hij is musicus en componist en publiceerde o.a.
over 9/11: Hijacking America’s Mind on 9/11: Counterfeiting Evidence, Algora Publishing, 2013, ISBN 978-0-87586-972-8Wij danken hem voor het toezenden van deze brief.
Thomas Meijer

De mediacampagne op 11 september 2001 liet aan de heersers zien, dat het met de moderne techniek mogelijk is, miljoenen
mensen binnen 24 uur om de tuin te leiden, zonder ook maar één schot te lossen. Goebbels was niet in staat om deze prestatie
te volbrengen. Zijn mediacampagnes heeft hele lagen van de intellectuele klasse tot zombies veranderd, maar de lagere klasse
- arbeiders werden toentertijd niet zo sterk getroffen.
Dit experiment van massa manipulatie wordt nu met nog groter en spectaculairder resultaat herhaald. Terwijl tijdens de crisis
van 2001 de uitwerkingen van de mediacampagnes zich beperkten tot de hoofden van de mensen door ze te bombarderen
met beelden van invliegende vliegtuigen, instortende torens en Osama bin Laden en ze voor boze terroristen bang te maken,
bewijst de huidige campagne het vermogen van de wereldleiders, niet alleen hun overtuigingen, maar ook het dagelijkse
gedrag van de massa te manipuleren, en hen voor te schrijven, wat ze wel en niet mogen doen. Hele volkeren luisteren als kleine
kinderen, zonder te klagen, naar de beroeps leugenaars, hoe absurd de bevelen ook zijn. De heersers gluren naar China. Maar
ook naar Israël. Ze bewonderen de efficiëntie van de totale bewaking van de massa. Er zal waarschijnlijk nog een verdere massa
propagandacampagne nodig zijn, om de mensen in het Westen te bewegen genoeglijk hun grondrechten op een zilveren
schaal aan Big Brother af te geven.
Ik heb nog nooit in een gekkenhuis geleefd. Deze ervaring is me onaangenaam, dat moet ik toegeven. Maar mijn familie en
ik overleven dit door onze liefde tot muziek, bloemen in de tuin en door onze afkeer van de massamedia.
Ik zend mijn hartelijke groeten aan de wereldwijde gevangenen in het gekkenhuis.
Elias Davidsson
25 april 2020

2) https://edition.cnn.com/2020/04/05/politics/jerome-adams-coronavirus/index.html
3) https://archive.org/details/RebuildingAmericasDefenses/mode/2up
4) https://www.redstate.com/elizabeth-vaughn/2020/04/26/826275/
5) https:/www.sueddeutsche.de/wirtschaft/finanzmarkt-der-mann-de…
6) https://steemit.com/news/@corbettreport/predictions-what-will-happen-next-in-the-corona-crisis
7) Zie in het bijzonder voordracht van Pfingstsonntag, 15 mei 1910 (‘Pinksteren en de vrije individualiteit’). Apart gedrukt
uit GA 101 en 118
8) Op dit moment door gebrek aan financiële middelen uitverkocht
9) Mededeling na zijn dood van Helmuth von Moltke (13 januari 1924), Helmuth von Moltke, Document over zijn leven en
werken, deel 2.
10) Mededeling op 29 oktober 1920, Moltke, deel 2.
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