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Persbericht – www.DAKTTARI.ORG – 18 /2/ 2012 – 

Geboorte van de beschaving van het  3de Millenium – Athènes-5/3/212 

Open brief « Beschuldig … of bevrijd het spreekrecht ! » 

 

De open brief  « Beschuldig … of bevrijd het spreekrecht ! » vraagt een antwoord vanwege de 

verantwoordelijken van de Medias. Deze die het mooiste deel toevertrouwen aan de « Nieuwe Wereld Orde 

» rouwen, terwijl zij reeds 22 jaar, (zelfs voor de president verkiezingen !), de alternatieven van het leven 

zoals de  "Beschaving van het Derde Millenium " voorgesteld door Biosfeer Voor Morgen. 

 

Politiekers, Journalisten, Burgers en actors van het ekonomische leven,  

Tussen de  « Nieuwe Wereld Orde » en de « Beschaving van het derde Millenium »,  

is het onmogelijk nog langer te  twijfelen, er moet nu gekozen worden! 

 

Sinds twee eeuwen. De financiële Oligarchie bereidt de komst voor van de  « Nieuwe Wereld Orde  ». Dit 

betekent de overheersing van de wereld door de kaste van bankier en hun dienaren C’est De middelen om 

hun doelen te bereiken zijn chaos, dictatures en geprogrammmerde natuurrampen. Na de eerste en tweede 

wereldoorlog en een veelheid van agressies tegen vreedzame  volkeren, ; de finale chaos,  « de goede 

hoofdcrisis  », zaoals zij zeggen, is nu heel dichtbij … en zij verheugen zich daarover! (Zie aanhalingen 1-2-

3-4) 

Sinds 1989, de « Civilisatie van het Derde Millenium », zelfs indien deze door de media wordt  genegeerd, 

is op het spoor. Het is het alternatief en de antithese ineens van de « Nieuwe Wereld Orde ».  Een nieuwe 

samenleving opbouwen van Vrede en Vooruitgang, en dit binnen de twintig jaar, is de uitdaging van onze 

generatie. We nemen deze uitdaging op! Laat ons bouwers zijn, Devenons bâtisseurs, burgers van de 

Wereld, « Alles staat ter onzer beschikking » oml daarin te slagen ! 

 

Mannen van eer,  gëeerbiedigde presidenten,  hebben deze weg voorbereid , tussen andere, (Cit 5) 

John Fitzgerald KENNEDY en  Generaal de GAULLE. 

 

« Grote taken zijn af te maken ter verwezenlijking van de vrede, de gerechtighied en de verstandhouding 

tussen alle mensen en naties, en een einde maken aan de  ellende en het leed, overal waar deze bestaan  

Ik denk niet dat dit land op de top van de heuvel zal staan in deze administratie of gedurende onze generatie 

of onze tijd , maar op een dag zal het er staan, en dan hoop ik, zij zullen denken dat wij ons deel gedaan 

hebben... » J F. KENNEDY. 

 

« Iedereen gaat liggen. Dit zal duren … zolang wij het niet hebben aangeklaagda en dat wij er de hola niet 

hebben voor uitgeroepen (…) Dit is een invasie die verloopt zoals de loop  van een stroom. (…) Wie zal er 

een dijk oprichten ? Zedker niet de stroom. Het zijn de mensen die er belang bij hebben zich op het veilige te 

stellen voor overstromingen. Niemand heeft er de moed voor. Deze plicht komt ons dus toe. U zal zien, 

uiteindelijk zullen ze ons voorbeeld volgen, als wij dit voorbeeld geven met glans. » Ch. De GAULLE. 

----------------- 

Van de broederlijkheid van de Kennedy’s tot de burger broederschap, van Athene tot New-York, laat ons  

profiteren van de amen van de mannen die, tegen alles in, de hoogste waarden van de mensheid hoog 

hebben gedragen . Hij wordt dagelijks krachtiger en zal het   paranoïa ijlen van overheersing van de 

oligarchen  van  de « Nieuwe Wereld Orde  » naar de vuilbak verwijzen. Deze zakenmensen die in de 

schaduw knoeien met  hun geheime vennootschappen, zullen pathetische manipulators blijven met een zwaar 

beladen geweten.  Zonder twijfel, wij , burgers van de wereld nemen de fakkel over van  JFK gevallen te 

Dallas, op 22 November 1963. 

Wij moeten, zonder een dag meer te wachten :  

1/ Het initiatief nemen, 2/ De nieuwe weg uitstippelen en  3/ De vervaldagen vastleggen. 
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----------------- 

Op vijf Maart 2012 om  12 uur, na de lange winternacht, komt de zon eindelijk op op de Noordpool..  

De ganse hemisfeer bevindt zich in het licht. Het ligt aan ons om te zorgen dat het symbolische van deze 

vernieuwing de ganse planeet verlicht en de mars van de mensheid ; altijd ! 

Te Athene , neemt het burger initiatief het roer, voor het welslagen Stappers  van het werk van het griekse 

volk aangevat  2500 jaar geleden. Dit word de geboorte van de Volbrachte Demokratie en van de  

Civilisatie van het Derde Millenium! 
 

De stichtings akte van onze aktie zal zijn « De Mars van de Verenigde van de Biosfeer » die zal vertrekken 

vanuit Athene, daar waar de eerste demokratie werd geboren. « Mars » om te herinneren aan de  Stappers  

voor de burgerrechten van Martin L King in 1968, en « Verenigd » om de verenigde Marseille inwoners te 

herinneren van 1792, een van de groepen initiators van de franse Revolutie en van de demokratische 

waarden. Het doel van deze vreedame manifestaties zal zijn van de regeringen over de ganse wereld een 

inachtname te verkrijgen van de bburger bouwers en van het organiseren van de «Drie Référendums voor 

de Bevrijding».  

 
Référendums voor het Afschaffen van de Schuld Straf, het Afschaffen van de Oorlog Straf en het 

Afschaffen van de machten van financiële Oligarchie. In het geheim, zonder enige tegenprestatie, en in de 

grootste stilte, hebben de banken zich  16000 miljards dollars laten overhandigen tussen  2008 en 2011door 

de federale US bank (Aanhaling 6). Gedurende deze tijd, wil de politieke en financiële oligarchie geen enkel 

referendum goedkeuren, om de mening van de bevolking te kennen, betreffende het beheer van de openbare 

zaken. Wij wensen dat drie referendums worden voorgesteld aan de volkeren van de Europese Unie...in 

een eerste tijd! Op die manier zullen wij zien, of het volk recht heeft het woord te nemen,  of indien  « de 

kaste » de enige bevelgever blijft van onze verkozenen.  Deze eerste grote stap zal eidigen in Wall Street-

New York wanneer de financiële oligarchie de regeringen van de planeet zal toelaten om vrij de 

stichtinsprincipes van de  «Nieuwe Wereld Orde » te bekrachtigen. (Cit 7-8). 

Witte pallium blanc als kledingstuk en strikte maar dynamisch met de Quorum 1000, zullen de 

eigenschappen zijn van deze manifestatie en van alle andere die zullen volgen.  Dit is het niet te stoppen  

middel om de strategie van de oligarchen van  « Wall-City »te doen falen. Inderdaad, het geweld en de 

chaos, binnen of buiten het land, is hun toegegeven objektief om hun diktatuur op te dringen. Deze werd 

uitgelegd in officiële texten zoals de Rex84 in de  Usa die een deel van hun plannen onthult om de macht aan 

de nationale en federale regeringen te ontnemen. Alles is voorzien in hun uitzinnige plannen. Zij zijn 

procédé met het bouwen van 600 reeds operationele kampen,de « FEMA CAMPS » in de USA. Ze 

beschikken quasi over alle eigenschappen die herinneren aan de concentratie kampen uit de 2de 

wereldoorlog!  Meer dan  3500 ander sites kunnen heel vlug operationeel gemaakt worden! Daar de 

militaire akkoorden binnen de NATO heel nauw zijn, zijn de risicos van invoer van de diktatuur groot en  

« onze verantwoordelijken » onthouden zich van dit onderwerp aan te halen ! Zelfs  Georges Soros bevestigt 

het ons : "Economische Chaos, oproer in Europe en burgeroorlog in de  USA". Het dodelijk plan van de 

oligarchie win terrein… (Aanh  9)  

 

Het is echt dringend om de Biosfeer te laten binnengaan in een rustig en broederlijk dynamiek van 

vooruitgang, op 5 Maart 2012, met griekenland, immer en altijd,  de smeltkroes van de Demokratie.   
Dakttari – Biosfeer Voor Morgen. 

 

NB : De nieuwe Staten die binnen treden  in de « Beschaving van het Derde Millenium» zullen er een 

erepunt van maken om de eerste regering die het nieuw tijdperk zal inhuldigen te laten bestaan uit 100% 

vrouwen.   
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In Griekenland, 2500 jaar geleden, werd wat men mag noemen de « Eerste Demokratie » geboren. 

Ondanks dat het zij in die tijd helemaal beheerrd werd door mannen , is ze tot op heden, de grootste 

politieke vooruitgang van onze beschavingen. Alles is verenigd, in Griekenland, om de “ Volbrachte 

Demokratie “ te zien ontluiken op dewelke de nieuwe beschaving zich zal steunen om zich te ontwikkelen. 

Juste retour des choses, de eerste vergadering bestaande uit 100% vrouwen zal een vitale hernieuwiung 

van de politieken toelaten. Ze zullen dit werk van de bouwers overheersen  en door de verdienste de 

gelijke van de mannen worden, in het beheer van het publieke leven.  

Citaat : 

 

1- « Ik vrees dat de bank instellingen  gevaarlijker zijn voor onze vrijheden dan een staan leger. Deze die het geld van een 

natie beheerst , beheerst de natie.. Thomas JEFFERSON (1743-1826, Derde President van de Verenigde-Staten). 

 

2- « We bevinden ons op de vooravond van een globale hervorming , alles wat wij nodig hebben is een goede hoofd crisis  

en de naties zullen de nieuwe wereld order aanvaarden.» David ROCKEFELLER. 

 

3- De grote massa van het volk, intellektueel onbekwaam  van de uitzonderlijke voordelen die het kapitaal uit hes systeem 

trekt, zal haar last dragen zonder klagen en misschien denken dat het systeem tegenstrijdig is met haar belangen . 

Getekend: « ROTHSCHILD gebroeders. » In 1865. 

 

4- « S De supranationale Soevereiniteit evan een intellectueele  elite  en van  bankiers is zeker te verkiezen aan het 

grondprincipe van nationale zelfbeschikking van de volkeren » David ROCKEFELLER (toespraak in de triulaterale 

Commissie in 1991). 

 

5- Respekt voor de ere-personnaliteiten , die ondanks hun verantwoordelijkheden, niet zijn afgeweken van hun 

grondprincipes en hun waarden niet hebben afgezworen om de weg naar het nieuwe tijdperk voor te bereiden  : Thomas 

JEFFERSON, Woodrow WILSON, Mahatma GANDHI, Théodore ROOSEVELT, John F. KENNEDY, Benjamin 

FRANKLIN, Dwight D. EISENHOWER, Nelson MANDELA, Ch. De GAULLE, Thomas JEFFERSON, Abraham 

LINCOLN, Robert F. KENNEDY en nog veel anderen ! 

 

6- « Indien de mensen van deze natie het bank en  monetair systeem zouden begrijpen, denk ik dat er voor morgen vroeg 

een revolutie zou uitbreken .. « De jeugd die de monetaire kwestie zal kunnen oplossen zal meer doen voor de wereld dan 

alle legers ter wereld. »H. Ford. 

 

7- « De mensen moeten vrij zijn hun eigen toekomst te kiezen, zonder enige discrimainatie of dwang, zonder beknotting 

noch omverwerping. ». JOHN F. KENNEDY. 

 

8- « Iederez keer dat mijn toelaat aan een belastingplichtige van mider te betalen , moet men aan iemand anders vragen 

meer te betalen » John F. KENNEDY. 

 

9-  « Op ogenblikken zoals deze, is de overleving het belangrijkste » « Men kan een brutale repressie verwachten die 

behoorlijk de burger vrijheden zal beperken. Het wereld ekonomisch systeem zou zelfs kunnen totaal instortent" 

"Terwijl de woede groeit, zal de oproer  in de amerikaanse steden onvermijdelijk zijn.  Het antwoord op de onrust  zou 

schdelijker kunnen zijn dan het geweld zelf. "Het zal een  excuus voor een repressie door gespierde taktieken  te 

gebruiken om de wet en de orde te handhaven, die, gedreven tot het uiterste , een politiek repressief systeem zou kunnen 

meebrengen,  eensamenleving waar de individuele vrijheid  veel beperkter is, wat tegenstrijdig is met de traditie van de 

Verenigde*- Staten.." Georges SOROS. 

 

Citaten op de site : 

 

http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html 

 
Citaten van de open brief : 

 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html 
 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/nelson-mandela-3655.php
http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html
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Dus kiezen voor de  « Nieuwe Wereld Orde» , er is niets te doen , de oligarchen zorgen voor alles ! 

In tegendeel, indien in het kicht van de waarheid , U een nieuw samenleving van Vrede en Vooruitgang wil bouwen voor alle 

volkreren : U moet nu opstaat.  Morgen is het misschien te laat. 

 

 

 

 

 Bezoek de site www.dakttari.org  , U zal er, onder andere dokumenten, ontdekken : 
 

Open brief aan de medias (frans in het bijzonder) : Besxchuldig … of Maak het brecht op spreken vrij ! 
http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf 

 

 

 

 

De  «Drie Referendi van de Bevrijding   

  
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.html 
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html 
 

     
 

 

 

 

Politiekers, Profiteurs en verwoesters, Dictators : Ze moeten U niet belazeren ! 

 
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html 
 

http://www.dakttari.org/
http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html
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-  

- Beschikbaar op de site  www.dakttari.org :  

- De Aanhalingen van de ere-personnaliteiten die de weg hebben voorbereid naar een Beschaving 

VAN Vrede en Vooruitgang en deze, voor het minst troebel, van enkele zakenlieden van de 

-  « Nieuwe Wereld Orde ».   

- De Inhoudstabel van de Open Brief. 

- De Open Brief in verkorte versie en in verkorte versie voor Griekenland . 


