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Controle over het brein van de wereldbevolking is de ultieme droom van de werkelijke
machthebbers
deze aarde.

op

De reden is dat ze daarmee het verzet kunnen breken tegen de door hen gewenste totale
wereldcontrole, ook wel de New World Order genoemd.

Bij het fenomeen mind control denkt men vaak onmiddellijk aan de CIA en de door hen
uitgevoerde experimenten
op dit gebied.
Project MK-ULTRA (ook wel MKULTRA) was/is de codenaam van een geheim experiment van
de CIA met betrekking tot hersenspoeling en chemische verhoormethodes, zoals met
waarheidsserum.
MK-ULTRA werd/wordt gerund door de afdeling Directorate of Science & Technology en kwam
in ieder geval in de jaren vijftig en de zestig van de 20e eeuw verschillende keren aan het licht.
Er zijn bewijzen gevonden voor onder meer het gebruik van verschillende soorten chemicaliën
(medicatie en drugs) en verscheidene geprobeerde methodes om hersenfuncties en
gemoedstoestanden te manipuleren. Een veel door de CIA gebruikte drug was LSD.
Voor meer informatie over mind control verwijzen wij naar een eerder door ons geschreven
artikel.
Van MK-Ultra naar het Amerika van vandaag, dat te lijden heeft onder een epidemie van
medicijngebruik (pijnstillers) en drugs.
Uit de Wikipedia
Een morfinomimeticum is een analgeticum (pijnstiller) dat min of meer dezelfde werking
heeft als
morfine , waarbij de pijnstillende
effecten op de voorgrond staan.
Het begrip morfinomimeticum duidt op producten die hun oorsprong vinden in ruwe opium , het
gedroogde melksap van de
papaver
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Een morfinomimeticum wordt soms ook wel 'opioïde' of 'opiaat' genoemd. Het verschil tussen
beide benamingen is echter lang niet altijd even duidelijk, en ze worden in de literatuur en
handboeken dan ook kriskras door elkaar gebruikt. Een indeling die algemeen aanvaard is, is
de volgende:
- Opiaten:
- Natuurlijke stoffen: dit zijn stoffen die van nature voorkomen, zoals morfine en codeïne ;
- Semi-synthetische stoffen: dit zijn natuurlijke stoffen waarbij kleine chemische modificaties
zijn aangebracht, zoals
heroïne , nicomorfine , hydromorfon en 14-Methoxymetopon .
- Opioïden:
- Lichaamseigen stoffen: deze stoffen worden door het lichaam zelf aangemaakt,
bijvoorbeeld bij inspanning, zoals
endorfine .
- Synthetische stoffen: deze stoffen worden geheel kunstmatig in de fabriek gemaakt, zoals
methadon
, de
fentanylanalogen
,
pethidine
en
piritramide
.

Voor het gemak zullen we deze middelen hier verder opiaten noemen.
Wat recente cijfers uit Amerika over de epidemie:
In 2016 waren er meer dan twee miljoen Amerikanen verslaafd aan voorgeschreven of illegale
opiaten. Sinds het jaar 2000 zijn er meer dan 300.000 Amerikanen overleden aan een
overdosis opiaten. De doden door deze opiaten op jaarbasis zijn hoger dan de jaarlijkse doden
in het verkeer of als gevolg van schietincidenten.
De werkelijke machthebbers die de controle uitoefenen over de CIA dromen van een
wereldbevolking die volkomen verslaafd is aan zogenaamde mind control drugs.
Enkele bijwerkingen van opiaten: verdoving, psychologische afhankelijkheid, lichamelijke
verslaving, hallucinaties, delirium, zogenaamde brain fog, verlaagd bewustzijn en daardoor
eerder vatbaar voor suggesties. De totale effecten van opiaten mogen dan iets minder zijn dan
die van LSD, het uiteindelijke gevolg voor de hersenen is hetzelfde.
Dus, wat als MK-Ultra nooit is gestopt, maar is voortgezet op een geniepige manier , waarbij
talloze "legale" bedrijven een rol spelen.
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Het begint met de grote farmaceutische industrieën die je kunt vergelijken met
drugshandelaren. Ook voorheen speelden deze bedrijven dezelfde rol, maar toen leverden ze
LSD direct aan de CIA. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, want ze kunnen de drugs direct
leveren aan de apotheken. Dit is vergelijkbaar met de lokale drugdealers, die deze leveren aan
de verslaafden.
Wat dan betekent dat er nu geen mind control meer plaatsvindt op de locaties van de CIA, maar
op grote schaal, direct bij de bevolking.
De regering van Obama heeft de drugdealers nog een handje geholpen door een wet te
introduceren waarmee het verkrijgen van dit soort drugs voor de bevolking nog een stukje
gemakkelijker werd gemaakt. Die wet werd in 2016 aangenomen en heet: Ensuring Patient
Access and Effective Drug Enforcement Act of 2016.
Het is natuurlijk niet alleen Amerika waar dit probleem zich voor doet, want overal ter wereld
kijken miljoenen verslaafden uit naar hun volgende recept voor opiaten of illegale drugs zoals
heroïne.

Volgens cijfers van het Witte Huis kostte deze epidemie 504 miljard dollar, wat zes keer hoger
is dan de laagste schattingen die werden gemaakt.

Niet zo verwonderlijk dat dit alles begon bij een oude bekende, IG Farben . Hun walgelijke
experimenten op gevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog zette de toon voor de toekomst
van de medische drugindustrie. Wat we nu zien gebeuren op het wereldtoneel met opiaten is
een voortvloeisel van wat er toen gebeurde.
Wat de CIA ontdekte tijdens haar experimenten met MK-Ultra was dat de resultaten met LSD
onbetrouwbaar waren. Het programmeren van mensen waarbij ze bijvoorbeeld een diefstal of
een moord pleegden en dit later zouden vergeten, werkte niet goed.
Echter, wat deze drugs en de huidige opiaten wel bereiken, is totale chaos in het brein.
Hierdoor bereik je een ander soort mind control, namelijk een hopeloos verward brein dat
vreemde en soms onbegrijpelijk signalen uitzendt en in een later stadium volkomen passief
wordt.
Wanneer je bedenkt dat de Rockefellers bijvoorbeeld immense belangen hebben in de
farmaceutische industrie en je kijkt naar het uiteindelijke doel van een New World Order, met
een één wereldregering, dan beginnen de puzzelstukjes op hun plek te vallen.
Wat zij nodig hadden en hebben om uiteindelijk dit doel te kunnen bereiken, is een manier om
de bevolking te onderdrukken, van slag te brengen, verward en passief te maken in ieder land
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ter wereld.
Een stille oorlog met een lange termijn planning om de weerstand tegen de overname van de
elite van de complete wereld te slopen.

Mind conrol via mind chaos. Dit is het grotere doel van het nog steeds bestaande MK-Ultra
programma.

En zo zijn we weer terug bij een bekend thema en dat is dat bij alles wat de elite doet en plant
het mes vaak aan twee kanten snijdt. De korte termijn winst voor hen zijn de enorme winsten
van de farmaceutische industrie, terwijl tegelijkertijd wordt gewerkt aan het ultieme doel en dat
is totale controle over de wereldbevolking.

Ze willen de hele wereld en medicijnen/drugs is één de wapens die ze daarvoor gebruiken.

Wellicht als mensen die nu voorgeschreven opiaten gebruiken, beseffen dat ze onwillekeurig
meewerken aan een CIA mind control programma, ze bereid zijn om eindelijk eens te kijken
naar alternatieven die de natuur biedt. Niet alleen zijn ze dan af van een vreselijke verslaving en
een verward brein in chaos, maar daarnaast hebben krijgen ze allerlei lichamelijke voordelen
als enige "bijwerking".
En dan komen we al snel uit bij de hennep- (CBD) en/of cannabisplant (CBD/THC) die een
belangrijke rol
kan spelen bij pijnbestrijding, maar ook
als ondersteuning bij het afkicken
van verslavingen. In veel gevallen helpt de kant en klare verkrijgbare
CBD olie
en in de wat zwaardere gevallen is het beter om de versie
met THC
te gebruiken. Aantal doden per jaar door gebruik van dit natuurlijke middel: 0
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