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”Feeding the Monster”
Jeg vil nu sætte mig ind i en helikopter og bevæge mig op i en højde, der fjerner mig fra navlepilleriet og tilsvarende øvelser. For
et stykke tid siden skrev jeg en lille klumme om begrebet ”at give næring til det monster, der æder os” og refererede til Churchill.
Siden da har jeg været flittig i mine fortsatte bestræbelser på at bore mere i denne problematik, der jo ikke udelukkende omfatter
landet i klummen; der var fokus på Thailand og dets ”kontrolapparat”. Når jeg omtaler f.eks. den thailandske version af
Buddhismen kobler jeg den omgående sammen med begreberne Mind Control/hjernevask.
Hjernevask er opfundet af kinesere, brugt af Mao til at indoktrinere befolkningen til hans filosofier. Eller med andre ord at
”omvende eller overtale” folk fra at tænke i baner, der ville frigøre dem eller gøre dem til ”mini-imperialister” til at underkaste
sig hans form for socialistisk stat. Når de var nået til dette stadium, blev de betegnet som ”rettænkende” og denne proces blev
med held brugt under Korea-krigen. Og ikke forbavsende blev ideen hurtigt taget op af CIA, der siden har brugt konceptet både
internt og eksternt for enten at beskytte eller fremme landets interesser, der er uden begrænsninger, det ser vi masser af beviser
på.
Jeg tager nu et spring tilbage til Oplysningstiden; den der danner grundlaget for selvstændig og rationel tankegang. Årsagen var
enkel; mange borgere ville frigøre sig fra Religionens magt og enevældige herskere. Sammenstødet finder sted over den årrække,
hvor det nye fag naturvidenskab vinder markedsandel og skubber gevaldigt til de myter og forestillinger om tilværelsen, som
bl.a. Den katolske Kirke repræsenterer. Vi kender alle dette resultat; Luthers manifest og dets konsekvenser. Der er mange
andre.
Det er for resten netop her, at Frimurerordenen tager sit udspring; En frimurer er en FRI mand. Hvordan ser det så ud i dag?
Udgangspunktet var altså Den katolske Kirke og dens greb om tilhængerne; afladsbreve det mest solgte produkt i kirkens tilbud
om et bedre liv her og nu og et endnu bedre oppe hos Jesus. Har dens politik forandret sig siden da? Nej, det er værre end
nogensinde.
Denne påstand kan jeg forsøge at beskrive nærmere her;
Den foregående pave Benedict XVI blev afsat af den simple grund, at han ikke havde styrke nok til at rydde
op i Kirkens store mængde af problemer og skandaler, ikke mindst korruptionen og svindelen med
Pavestolens enorme midler, men også de prekære emner; homoseksualitet, misbrug af børn + Nazitiden.
Af personer, der kender Vatikanet ud og ind, betegnes verdens mindste stats ledelse som en flok giftige
”Borgiaer”, der er spedalske. Hele billedet kommer frem, da Pavens butler kopierer en række afslørende
dokumenter om Pavestatens sande tilstand og sender dem på Internettet. Paven afleverer sin opsigelse.
Benedict XVI
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Hans efterfølger Francis er en anden type. Han har åbnet en dialog om Kirkens forhold og tillader nu os
alle at få et lille indblik i den enorme formue, som Kirken råder over. Jeg vidste godt, at den har store
aktiebeholdninger i mange industrier, men det overraskede mig, da jeg blev bekendt med Kirkens andre
investeringer og deres betydelige omfang. Paven er en beskeden man. Det præger hans lederstil.
Alene hans valg af embedsbolig og firmabil vakte først opsigt, så respekt og han fulgte denne nye politik
op med tiltag, der skal rette op på Kirkens internationale PR status. Blandt dem er at åbne for Kirkens
regnskaber, der indtil nu har været skjult for de dødelige katolske aktionærer, der troligt har investeret
i selskabet. Donationer, indsamlinger og arv. Det er de pæne, de mindre pæne gemmer vi.
Francis
Jeg gik i gang med at finde data om Vatikanets investeringer, da skandalen om en tysk biskops (i Limburg) investering i en ny
embedsbolig til næsten 31 millioner Euro kom for dagens lys og at han herudover blev grebet i at lyve om sine luksusture til
Indien på første klasse. Dermed startede en bølge af oprør over hele Tyskland i 2014/2015, som jeg fulgte nøje, da jeg er
interesseret i emnet og ser en del tysk TV; her findes stationer, der producerer aktuelle indslag af super kvalitet i objektivt
indhold.
Jeg fandt frem til, at alene i Tyskland andrager Den katolske Kirkes samlede formue godt 450 milliarder EURO. Her er et skønsomt
udpluk af Vatikanets/kirkens investeringer i fast ejendom (kun Tyskland):
Der er registreret 21 ejendomsselskaber, det mest værdifulde finder vi i Køln.
Det ejendomsselskab, der ejer domkirken i Køln har en samlet formue på cirka 5.4 milliarder EURO. Når jeg skriver selskab
skyldes det, at ejerskabet er placeret via en række investeringsselskaber, der ender i Holland, hvor skatten er lavest.
Når formuen er i superklassen skyldes det, at selskabsgruppen foruden kirkerne ejer store forretnings- og boligkomplekser
i storbyerne. Kirkerne er opført til en værdi på 0 Euro også Domkirken i Køln.
Den daglige drift af Domkirken inklusive de store personaleomkostninger betales via en række selvstændige selskaber, så
det er umuligt at få et retvisende billede. Selskaberne har indtægter, en stor del kommer fra staten i form af kirkeskat
samt en række tilskud ligeledes fra det offentlige. Kirkernes drift finansieres af det offentlige; overskud investeres i fast
ejendom.
Og så må jeg ikke glemme pengestrømmen fra kirkens indsamling i de guldbeklædte raslebøsser.
Hvis vi retter blikket mod andre forretningsområder finder vi (stadigvæk kun i Tyskland) 5 banker, aktier i større selskaber,
vinmarker, bryggerier, landbrug og jord.
Tilsammen i de mange Bispedømmer, som de kaldes, er Kirkens formue langt over de 450 milliarder EURO.
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I den omtalte formueopgørelse mangler den korrekte vurdering af 860.000 hektar land, som Kirken ejer sammen med Vatikanet
plus en lang række andre investeringer. En vurdering i dagspriser for agerjordene giver en sum på 800.000 milliarder EURO.
Kirken modtager hvert år 14 milliarder EURO i tilskud fra offentlige kasser. Og jo, vi er stadigvæk kun i Tyskland.
ITALIEN
Færdig med Tyskland retter jeg nu søgelyset mod Vatikanstaten og dens sammenhæng med Italien. Her ventede også en række
store overraskelser på mig. Pengestrømmene fra hele kloden samles i Den vatikanske Bank, men når journalister retter
henvendelser om indblik i driften og henviser til Pavens instrukser om åbenhed, støder de på vanskeligheder. Bankens grundlag
synes at bestå af en række stiftelser med navne, der ikke kan identificeres. Hvert mirakel, f.eks. det i Lourdes, der indtjener
milliarder, har ganske rigtigt dette (miraklet) som selskabsnavn, men indholdet er blankt og banken vil ikke udlevere tallene.
Tilsvarende stiftelser for ”Hjælp til fattige børn” og ”Kampen mod kræften” er pengekasser, der bruges til hvidvask og udbetalinger
af korruptionsmidler. Kasserne er simpelthen tomme; ingen midler bruges til det formål, de er indsamlet til. Skandalen vokser;
intriger, hemmelige bankkonti og sex.
Det passer ikke de omtalte ”spedalske Borgiaer” at Paven insisterer på, at pengene skal bruges til formålene. Griskheden er
enorm og de mange afsløringer skaber megastore problemer om Kirkens troværdighed og om dens kristne budskaber. Formuerne
bygger på pengeafpresning/salg af ubrugelige produkter samt mange former af hjernevask af naive og troskyldige fans. Pavens
instruks om åbenhed og indsigt standser ved formueopgørelsen. Han har dog lukket 1200 konti af tvivlsom karakter, men de
store, dem der gemmer investeringer i fast ejendom, er fortsat skjulte.
Kirken ejer hver 4. ejendom i Roms bykerne. Blandt ejerne af de bedste ejendomme i hovedstaden er Ærkebispedømmet fra
Bayern. Forlader vi hovedstaden og ser på hele Italien ejer kirken 22 % af al fast ejendom i landet og er dermed Europas største
ejendomsbesidder. Ejerskabet sker via cirka 30.000 selskaber. Der er tale om milliarder af Euros i disse investeringer. Hvordan
har Vatikanet skabt sig denne enorme formue? Her er en del flere data over dens sammensætning:










6 milliarder USD i guldreserver.
Ukendt værdi af kapitalanbringelser; elektronik, stål, cement, tekstil, kemi, fødevareproduktion
entreprenørselskaber.
Gennem sit ejerskab af ITALGAS er Vatikanet engageret i energi, vand, glas, industriovne med mere.
Vatikanet er medinvestor eller 100 % ejer af mange selskaber i Nordeuropa samt Sydamerika
60 italienske banker er finansieret af kapital fra Vatikanet.
En del af dem bruges af Mafiaen til hvidvask; det er bevist og dermed ikke bare en løs påstand.
Bogen Vatikanet A/S afslører korruption og pengeafpresning gennem de omtalte banker.
Vatikanbanken ejer mere end 500.000 hektar landbrugsjord i Italien
Banken er den vestlige verdens største besidder af jord og fast ejendom

samt
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I England ejer banken 100.000 hektar land og i USA godt 1.1 million.
I Portugal og Argentina tilhører 20 % af al landbrugsjord Kirken
Foruden agerjord kan vi tillægge skovbrug.
Kirken ejer næsten 50 % af alle huse i byen Verona/Italien
Den ejer 1.375 paladser og mere end 100 klostre kun i Italien
25 % af al fast ejendom i Italien ejes af Kirken.
Dette er muligt, da ejerskabet betragtes og beskattes som udenlandske investeringer, da Vatikanet er en selvstændig
stat!
Nok om disse mange tal: Kirkens formue lader sig vanskeligt opgøre præcist, vi taler om milliarder af Euro.

Det er en sjov tanke, at grundlæggeren af selskabet var en beskeden håndværker ved navn Jesus. Gad vide om Kamprad har
haft et forbillede i ham, da han stiftede IKEA? Sagde Jesus ikke, at hans tilhængere skulle samle deres værdier i skyerne og ikke
på jorden? Al rigdom skal findes i Himlen hos min far. Og hvor kom så den jordiske rigdom fra; Data fra tyske doku-udsendelser:

SALG AF SLAVER
LIVEGNE/STAVNSBUNDNE

FORFALSKNINGER AF SKØDER SALG AF FLOTTE
TITLER/KARDINAL/BISKOPETC.

SKATTER OG TIENDER

SALG AF EMBEDER

VATIKANBANKEN
FRA PRISLISTEN 1990:
AUDIENS MED PAVEN 5.000 EURO
1 FLOT ORDEN 15.000
BARONTITEL 50.000
FYRSTETITEL 1 MIO EURO

SALG AF AFLADSBREVE
FORFALSKNINGER AF TESTAMENTER/
LISTEN ER MEGET LÆNGERE
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Som tidligere omtalt blev jeg opmærksom på en skandale i Tyskland, hvor biskoppen i byen
Limburg blev udsat for en voldsom kritik, der førte til hans opsigelse året efter. Han havde
fået en bevilling på 5.5 millioner Euro til at modernisere og ombygge det center (Skt. Nikolaj)
som er Kirkens lokale administrationskontor og også omfatter hans embedsbolig.
Da ombygningen var tilendebragt var regningen 31 millioner Euro, og de videoer jeg har set
senere, dokumenterer et ufatteligt svineri med Kirkens midler. Det vakte oprør blandt de lokale
fans, da han viste huset frem; badekar til 4.000 Euro samt specialbyggede toiletter.
Han blev suspenderet, men det tog Paven en rum tid, før Franz blev bedt om at søge sin
afsked som Biskop og han er i dag i en anden, men stor stilling i Vatikanet. Der blev gjort
forsøg på at føre en retssag mod ham for groft embedsmisbrug, men Paven ville ikke acceptere
ideen.
Medvirkende til forargelsen var en rejse han foretog til Indien. Han ville besøge fattige børn
for at se deres livsvilkår. Han fløj på 1.ste klasse og forklarede, at de indiske børn ikke skulle
møde ham som en træt person, udmattet af 8 timers flyvetur, men som en frisk og udhvilet
mand.
Franz Peter Tebartz van Elst
Sagen startede en tsunami af protester og var genstand for mange diskussioner og indlæg i tysk presse, herunder i de mange
TV udsendelser, som jeg flittigt følger med i. Derefter gik pressen i gang med at kulegrave ikke alene Kirkens finansielle status i
Tyskland, men gik helt ind til benet: Vatikanet og dets bank. Det kendte magasin ”Der Spiegel” var i spidsen. Jeg har over
perioden samlet mange udsendelser på en harddisk og de forhold, der er skitseret på foregående side, er bare toppen af isbjerget.
Det er muligt, at den nye Pave Francis kan skubbe til fundamentet, men jeg tror ikke på den løsning. De mange dokumenter, jeg
har anskaffet om forholdene indenfor murene, taler et andet sprog. I 2015 blev Kirken ramt af to torpedoer da kendte
finansjournalister udgav 2 bøger om Kirkens sande tilstand og aktuelle problemer; ”Vatikanet A/S”, der fortæller læserne om
korruption, dokumentfalskneri, og her fra mig bare et enkelt eksempel på misbrug; i 2013 blev der indsamlet 53 millioner Euro
til formået at hjælpe de fattige over hele kloden; de 36 millioner blev brugt til at dække daglige udgifter i Vatikanet. Der er mange
flere eksempler i bøgerne.
Vatikanet overvejer stadig at rejse en retssag mod forfatterne. Tyv tror jo at hvermand stjæler.
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DANTES INFERNO
Baggrunden for den Katolske Kirkes trusler om helvedets pinsler og de tilsvarende fra den
thailandske Dhammakaya bevægelse, der begge har skovlet milliarder ind på at true deres
fanskarer med årelange ophold i inferno, med mindre de betalte, er nem at identificere.
Inspirationen stammer fra den
italienske poet og filosof Dante,
der i 1302/1304 skrev sin
berømte ”Den guddommelige
Komedie”.
Her optræder hos ham de 9
trin/synder, der fører ned til
helvede.
Dhammakaya
har
multipliceret de 9 med tusinder
af trin i helvede, dem har jeg
skrevet om for nogle år siden.
6. trin i Ussada-narok
helvede.

Det er meget svært for mig at forstå, hvordan nogle naive personer kan falde for dette trick. De tror fuld og fast på, at Vorherre
eller Lord Buddha har evnen til at følge alle personer fra fødsel til død. De kan registrere alle handlinger, gode og dårlige 24/7
gennem alle leveårene. På dommens dag klikker Vorherre eller hans repræsentant på en skærm og vupti falder afgørelsen; er
det samlede antal points mindre end 100; lukt i helvede, bedre end 100; en sofaplads i himlen. Det er rystende at forestille sig,
at der i 2016 stadigvæk spekuleres i denne lukrative metode for pengeafpresning.

