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Vrijdag 9 juli 2021 

Flitsen 

Een wonder voor Libanon 

We sluiten ons aan bij het wereldwijde gebed om een wonder te vragen voor de 

redding van Libanon. Vanaf 4 juli tot 4 augustus (verjaardag van de ontploffing/aanslag 

op de haven van Beiroet) bidden we als gemeenschap het rozenhoedje  om 20.30 u, 

in navolging van de ontmoeting in het Vaticaan van de Libanese religieuze leiders op 

1 juli 2021 en samen met alle vrienden van Libanon over de hele wereld. De 

maronitische patriarch Boutros Raï  en de religieuze leiders zijn het eens over de eis 

dat de buitenlandse inmenging en de corruptie moeten stoppen, dat de 1,5 miljoen 

Syrische vluchtelingen niet gemanipuleerd mogen worden om te blijven maar om terug 

te keren naar hun land. Er zijn al meer dan een halve eeuw Palestijnse vluchtelingen 

die niet meer terugkeren en waardoor het land al overwegend soenitisch is geworden. 

Oosterse gastvrijheid 

Een bevriende christenfamilie in een klein buitenverblijf juist achter ons domein heeft 

ons al herhaaldelijk uitgenodigd en zondag namiddag trokken we er met de 

gemeenschap naar toe. De man is professor genetica in Damascus en heeft voor ons 

de onderzoeken gedaan op de Arabische artemisia, die volgens hem zeer 

geneeskrachtig is. Ze hebben grotendeels zelf hun buitenverblijf gemaakt: 2 kamers 

beneden en een boven, eenvoudig maar erg artistiek.  Rond het huis zorgt de vrouw 

voor de bloemen en hij voor de kruiden, groenten en vruchtbomen. Hun eerste vraag 

was dat we het huis zouden zegenen. Na het traditionele kleine tasje koffie, werd 

gezondheidsthee met kruiden uit de tuin geserveerd. Van alles  wat op ons terrein nog 

niet groeit werden zaadjes of stekjes meegegeven. Het eerste rijpe tomaatje werd 

gedeeld en geproefd. Hun dochters hadden enkele vriendinnen  uitgenodigd en zo had 

de jeugd onder elkaar genoeg te vertellen. De hartelijkheid van deze namiddag is een 

bijzonder deugddoende ervaring. 

”Metokion” bijna onder dak 

Het annex kloostertje St. Jozef is bijna onder dak. De planken en boomstammen zijn 

gebeitst en dienen nu als plafond. De boomstammen komen uit het  Anti-

Libanongebergte en worden hier “genevrier” genoemd, het zijn  oersterke bomen die 

blijkbaar alleen aan deze  kant en aan de andere kant van het gebergte groeien. 

Kaarsen 

De laatste tijd hebben we 4.000 kg kaarsen kunnen maken en verkopen aan ngo’s die 

dozen humanitaire hulp voorzien waar ze enkele kaarsen bijvoegen opdat de mensen 

licht kunnen maken wanneer er geen elektriciteit is. We hebben 2 machines (occasies) 

die elk 800 kaarsen per keer kunnen  maken. We vragen 2 dollar voor een kilo kaarsen, 

d.i. 24 kaarsen van 18 cm.  

 



 

Nationale verzoening 

Imad al-Nimr, lid van de verzoeningscommissie in al-Hamed (Damascus) verklaarde 
dat er aldaar geen gewapend verzet meer is. Zondag heeft een groep zich 
overgegeven en hun wapens ingeleverd met de verklaring zich te zullen schikken naar 
de regels van de nationale verzoeningscommissie en de wettelijke leiding van de 
Syrische Arabische Republiek. Ziedaar een belangrijke bijdrage aan de geestelijke 
heropbouw van het land (http://sana.sy/en/?p=240453).  
 
Naar een herstel van een internationale rechtsorde 

Het herstel van de internationale rechtsorde, vrede en welvaart voor de hele 

wereldfamilie is theoretisch zo simpel als het praktisch nu onmogelijk is.  

Het idee van een organisatie van de verenigde naties is na de eerste wereldoorlog 

ontstaan en na de tweede wereldoorlog officieel geworden door het charter van San 

Francisco in 1945. Iedereen is voor vrede, veiligheid, welvaart en gelijkheid. En na een 

bloedige oorlog verlangen mensen dit het sterkst aan. Het charter van de VN is een 

prachtig handvest, bedoeld om deze wereldvrede te bestendigen op grond van “één 

staat, één stem”, “iedere staat heeft het onvervreemdbaar recht zijn eigen politiek, 

economisch, sociaal, cultureel systeem te kiezen zonder inmenging van gelijk welke 

andere staat”, erkenning van eigen soevereiniteit en territoriale integriteit… het zijn 

schitterende principes. Om te beginnen zijn er echter al vijf landen die veto recht 

hebben: VS, VK, Frankrijk, Rusland en China. Wanneer gesproken wordt over het 

opheffen van (illegale) sancties en embargo’s tegen een bepaald land, zijn  het 

steevast de VS (en Israël)  die zich verzetten. 

“Terwijl het internationaal recht erkent dat volkeren het recht hebben om over zichzelf 

te beslissen heeft het westen zonder enig referendum en in strijd met een resolutie 

van de VN Veiligheidsraad, de onafhankelijkheid erkend van Kosovo, terwijl het westen 

de onafhankelijkheid heeft verworpen van de Krim, en wel  na een overweldigend 

referendum” (Thierry Meyssan, 6 juli 2021: 

https://www.voltairenet.org/article213592.html)  

“Men kan kritiek leveren op de politiek van Noord Korea en Kim Jong II voorstellen 

als een “gehaaide dictator”, maar hij heeft nooit zoveel afpersingen, invasies, 

moorden en apartheid bedreven als de staat Israël. Men maakt zich ook weinig 

zorgen dat deze staat atoomwapens  bezit en chemische wapens  gebruikt  in illegaal 

bezette  gebieden. Wordt hierover gesproken dan wordt het bijna in alle dagbladen 

gecensureerd. In de UNO zijn we ver verwijderd van de zo geprezen  “één stem, één 

recht” (Maryse Laurence Lewis, 6 Juli 2021: 

https://www.mondialisation.ca/exigeons-la-fin-des-droits-de-veto-a-lorganisation-

des-nations-unies/5657917).  

Geopolitiek is gericht op de wereldvrede door de eigenheid van de andere landen te 

erkennen en hen daarin ook solidair te helpen om zichzelf te ontwikkelen. Deze 

verscheidenheid is tevens de rijkdom van de mensenfamilie. Het westen heeft er van 
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gemaakt: zorgen voor eigen belang door de anderen zoveel mogelijk te bestrijden, 

te bestelen, te bezetten, arm en behoeftig te maken. Daarvoor hebben de VS ‘n 800 

militaire bases in 177 landen. Volgens de geest van het charter van de VN hoeft 

geen enkel land een militaire basis in een ander land te hebben. Een militaire basis 

dient uiteindelijk om anderen te doden en te vernietigen. Dat er onmiddellijk een 

verbod ingesteld wordt op het openen van militaire basis in een ander land! En 

meteen een verbod op het hebben van  atoomwapens buiten iedere internationale 

controle om, zoals de zionistische entiteit! 

Vorige zondag reden 45 VS voertuigen met gestolen Syrisch graan en olie uit 

Rmalan (NO Hassaka) langs de illegale grensovergang al-Waleed met Irak. 27 

voertuigen waren er bij als bescherming. Dit was minder dan 24 uur nadat 37 tankers 

met gestolen olie langs diezelfde weg wegreden, ook beschermd door wagens met 

machinegeweren. Wanneer de schurkenstaten Israël, Turkije en VS uit Syrië  

verdwijnen, zal het volk ruimschoots in eigen voeding, energie en water kunnen  

voorzien. Ondertussen hebben Rusland, Iran en Hezbollah tienduizenden terroristen 

in Syrië opgeruimd en trachten het land en het volk overeind te houden. Het volk dat 

voldoende rijkdom heeft in eigen land, gaat nu naar een hongersnood, ook mede 

door de wurgende sancties. Het zijn  niet de joden, de Turken of de Amerikanen die 

het Syrische volk willen ombrengen, maar hun gewetenloze leiders die met 

satanisch plezier van hun grootheidswaanzin “genieten”. Meestal moeten 

eenvoudige  soldaten, die wel een geweten hebben, deze misdaden uitvoeren. Het 

zijn veelal mannen die dood en vernieling plannen (op een “Killery” Clinton en enkele 

anderen na) terwijl meestal vrouwen,  kinderen en gewone  soldaten de grootste 

slachtoffers zijn. Een ploeg VS deskundigen (-peuten en -logen) is aan het uitzoeken 

hoe het komt dat er sinds 11 september 2001 al 30.171 Amerikaanse soldaten 

zelfmoord pleegden, (terwijl er in die tijd “slechts” 7.057 stierven in de “oorlog tegen 

het terrorisme”).  De eenvoudigste boer voelt echter aan zijn klompen aan waar de 

oorzaak én de oplossing ligt! 

Maryse Laurence Lewis (zie verwijzing boven) stelt voor de bureaus van Antonio 

Guterres, secretaris-generaal van de UNO en van de andere hoge 

verantwoordelijken te overladen met brieven om te eisen dat het verderfelijke 

“exceptionalisme” en het recht van de  sterkste  onmiddellijk vervangen worden door 

de  erkende principes van het  Charter van de UNO. 

En dit nog 

▪ Ons vorig bericht weer rijkelijk geïllustreerd met 10 video’s: 1. Psalm 8 prachtig 

uitgevoerd, 2.+3 Michel Raimbaud, 4. Het 20-jarig vriendschapsverbond Rusland-

China, 5. Zelfmoorden in het VS leger, 6. Burgers bestoken een VS konvooi, 7. 

Pyssy cats, 8. Russische ambassadeur in China, 9. Religieuze leiders van 

Libanon ontmoeten Franciscus , 10. Russisch team in Libanon: 

https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-222/   

https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-222/


▪ Ruim overzicht van de toestand in Syrië met 14 video’s: blijvende 

bombardementen, watertekort, Astana, OPCW, Ma’aloula…: 

https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-127/ 

▪ De tragedie van Libanon met 13 video’s en soms erg aangrijpende beelden: 

https://www.golfbrekers.be/libanon-wachtend-op-een-mirakel/  

▪ Hoe Rusland en China Libanon hopelijk op een andere manier gaan helpen dan 

tot heden gebeurde (nl. enorme sommen “geven” langs de Wereldbank, zelf 

bepalen wat er mee opgebouwd wordt, zelf de zionistische en VS bedrijven 

aanduiden die het werk uitvoeren, zelf eigen arbeiders inschakelen en zorgen dat 

geen enkele Libanees mee kan meewerken en tenslotte Libanon verplichten op 

een bepaalde tijd alles terug te betalen! Zie vorige “golfbrekers”): 

https://www.tehrantimes.com/news/462843/The-Russian-bear-in-Lebanon  

* 

▪ Een covid 19 vaccin bij zwangere vrouwen binnen de 20 weken, verwekt bij 4 op 
5 een spontane abortus:  

 https://www.naturalnews.com/2021-07-01-depopulation-alert-shocking-new-study-reveals-
covid-vaccine-terminates-4-out-of-5-pregnancies-via-spontaneous-abortions.html  
▪ Het aantal doden in de EU na covid-19 vaccinatie is eind juni opgelopen tot 16.432 en blijft 

dagelijks spectaculair stijgen : https://www.mondialisation.ca/16-500-deces-susceptibles-

detre-causes-par-les-vaccins%e2%80%89-anti-covid-dans-lue-au-26-juin-2021/5657941 
▪ Het satanisch programma achter de vaccinaties, uitgelegd door een top wetenschapper dr. 

Carrie Madej. Zeer duidelijk. (Engels): https://rumble.com/vipwex-verborgen-vijand.html 

▪ De 13 jarige Jakob Clynick (Michigan, VS) kreeg op13 juni 2021 zijn tweede covid 19 

inspuiting, werd ziek en stierf de derde dag in zijn slaap: 

https://sputniknews.com/us/202107031083298986-teenager-dies-in-sleep-after-receiving-

pfizer-covid-19-vaccine-reports-say/  
▪ Heldere uitleg door Christian Vélot over “het vaccin”: https://www.mondialisation.ca/ne-

faisons-pas-un-remede-pire-que-le-mal-lentretien-essentiel-avec-christian-velot/5657913  

▪ Het onwetenschappelijke, amateuristische spel om toch maar te kunnen vaccineren, 

prof. Michel Chossudovsky: https://www.mondialisation.ca/vers-une-quatrieme-vague-

combattre-d-le-dangereux-variant-delta-le-modele-mathematique-de-

confinement/5657967  

▪ Over het vaccineren van kinderen: https://www.golfbrekers.be/moeten-we-allemaal-

zombies-worden/  

▪ Duidelijk en eerlijke berichtgeving om de weerstand van het volk aan te moedigen: 
www.kla.tv/nl  

▪ Prachtige speech van Thierry Baudet tot de kamer (nog geen 5’): jullie zijn allemaal gek 
geworden:  www.youtube.com/watch?v=XxS4koePJIc 

▪ Erik van der Horst in gesprek met Kees van der Pijl, schrijver van ”Pandemie van de 
angst” (Nederlands): https://www.cafeweltschmerz.nl/pandemie-van-de-angst-erik-van-
der-horst-met-kees-van-der-pijl/  

▪ Corona vraagt: wordt wakker , door Hans Stolp, hartverwarmend: 
https://www.youtube.com/watch?v=yHDnjUs65i8 

▪ Zeer duidelijke taal van de pas gepensioneerde Nederlandse prof. Jan Grandjean, 
hartchirurg: over de onzin van de coronamaatregelen: www.blckbx.tv/videos/mindcontrol; 

https://www.golfbrekers.be/nul-risico-op-het-virus/ 

https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-127/
https://www.golfbrekers.be/libanon-wachtend-op-een-mirakel/
https://www.tehrantimes.com/news/462843/The-Russian-bear-in-Lebanon
https://www.naturalnews.com/2021-07-01-depopulation-alert-shocking-new-study-reveals-covid-vaccine-terminates-4-out-of-5-pregnancies-via-spontaneous-abortions.html
https://www.naturalnews.com/2021-07-01-depopulation-alert-shocking-new-study-reveals-covid-vaccine-terminates-4-out-of-5-pregnancies-via-spontaneous-abortions.html
https://www.mondialisation.ca/16-500-deces-susceptibles-detre-causes-par-les-vaccins%e2%80%89-anti-covid-dans-lue-au-26-juin-2021/5657941
https://www.mondialisation.ca/16-500-deces-susceptibles-detre-causes-par-les-vaccins%e2%80%89-anti-covid-dans-lue-au-26-juin-2021/5657941
https://rumble.com/vipwex-verborgen-vijand.html
https://sputniknews.com/us/202107031083298986-teenager-dies-in-sleep-after-receiving-pfizer-covid-19-vaccine-reports-say/
https://sputniknews.com/us/202107031083298986-teenager-dies-in-sleep-after-receiving-pfizer-covid-19-vaccine-reports-say/
https://www.mondialisation.ca/ne-faisons-pas-un-remede-pire-que-le-mal-lentretien-essentiel-avec-christian-velot/5657913
https://www.mondialisation.ca/ne-faisons-pas-un-remede-pire-que-le-mal-lentretien-essentiel-avec-christian-velot/5657913
https://www.mondialisation.ca/vers-une-quatrieme-vague-combattre-d-le-dangereux-variant-delta-le-modele-mathematique-de-confinement/5657967
https://www.mondialisation.ca/vers-une-quatrieme-vague-combattre-d-le-dangereux-variant-delta-le-modele-mathematique-de-confinement/5657967
https://www.mondialisation.ca/vers-une-quatrieme-vague-combattre-d-le-dangereux-variant-delta-le-modele-mathematique-de-confinement/5657967
https://www.golfbrekers.be/moeten-we-allemaal-zombies-worden/
https://www.golfbrekers.be/moeten-we-allemaal-zombies-worden/
http://www.kla.tv/nl
http://www.youtube.com/watch?v=XxS4koePJIc
https://www.cafeweltschmerz.nl/pandemie-van-de-angst-erik-van-der-horst-met-kees-van-der-pijl/
https://www.cafeweltschmerz.nl/pandemie-van-de-angst-erik-van-der-horst-met-kees-van-der-pijl/
https://www.youtube.com/watch?v=yHDnjUs65i8
http://www.blckbx.tv/videos/mindcontrol


▪ Een onderzoek toont aan dat paardenbloemextract de SARS CoV-2 spike eiwitten of de negatieve 
uitwerkingen van het covid 19 vaccin kan blokkeren (bij gebrek aan een link sturen we de tekst zelf 
als bijlage  mee). 

* 
 
 
 

 

▪ Het is nu de beurt aan Janez Jansa, Sloveense eerste minister om de Europese 

Unie voor te zitten en de agenda te bepalen. Hij zal velen radicaal tegen de haren 

instrijken door Hongarije te verdedigen. De “ingebeelde waarden van Europa”, zo 

noemt hij de homo-winkel, is de rechte weg naar de instorting van de EU. Hij vecht 

tegen de koloniale liberale geest en eist het recht op voor de ouders om hun 

kinderen op te voeden en hen te beschermen tegen de liberale perversie:  

https://www.rt.com/news/528354-slovenia-eu-lgbt-hungary/  

▪ Zachary King, een voormalig satanist, die zich bekeerde en katholiek werd, getuigt 

dat abortus een satansoffer is: https://stirezo.nl/artikelen/zachary-king-abortus-is-

een-

satansoffer?utm_source=sidebar&cid=1307547900&email=qpmuelqbf0qa5zudvrx

zsbe7ssyeqgdl8lu&utm_medium=email&utm_source=civitas&utm_campaign=new

sletter-2021-07-03 

▪ Het Europees blok is volgens Sonja vanden Ende een totalitair onverdraagzaam 

blok geworden: 

http://www.oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2111 

▪ In de nieuwe strategie van nationale veiligheid van 2 juli 2021 voorziet Rusland 
voor het eerst de strijd tegen de aanvallen op  de “geestelijke, morele, culturele, 
historische traditionele waarden”! https://www.voltairenet.org/article213610.html  

▪ Het westen ziet dat de wereld aan het veranderen is naar een multipolariteit maar 

is nog niet in staat de consequenties hiervan te aanvaarden: 

https://www.mondialisation.ca/la-longue-et-sinueuse-route-multipolaire/5658021 

▪ Er zijn nu bewijzen dat de kiesmachines bij de laatste presidentsverkiezingen in de 

VS gemanipuleerd werden: https://tagesereignis.de/2021/07/politik/usa-es-gibt-jetzt-

den-forensischen-beweis-dass-wahlmaschinen-gehackt-und-waehlerstimmen-

manipuliert-wurden/25996/ 

▪ De waanzin van de steeds uitgebreider wordende trans-winkel: 

https://www.golfbrekers.be/de-oneindige-mogelijkheden-van-trans/  
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Zondagnamiddag: op vriendenbezoek 

  

 

De plafonds worden gelegd op het St Jozefs kloostertje 



  

Kaarsen inpakken 

 

Een van de twee kaarsenmachines 

 

Voor kruimels droog brood maken vissen graag een sprong 

 

P. Daniel 

 

 


