
 

De volkeren doen niet
meer mee met “verdeel en
heers”
De ambities van de kant van de geheime diensten, regeringen en machtshoofden, zijn 
duidelijk hoe langer hoe meer gericht op een confrontatie van wereldformaat. Dit 
principe van het tegen elkaar ophitsen en het scheppen van steeds nieuwe 
vijandsbeelden hebben zeer veel oorlogen, vernietiging en bloedvergieten 
voortgebracht. Maar bij de volkeren begint steeds meer een heel andere wind te 
waaien.

De ambities van de kant van de geheime diensten, regeringen en machtshoofden, zijn 
duidelijk hoe langer hoe meer gericht op een confrontatie van wereldformaat. Dit principe van
het tegen elkaar ophitsen en het scheppen van steeds nieuwe vijandsbeelden hebben zeer 
veel oorlogen, vernietiging en bloedvergieten voortgebracht. Maar bij de volkeren begint 
steeds meer een heel andere wind te waaien. Net als een lente, die de knoppen van de 
bomen laat opengaan, zijn er nieuwe voortekenen dat de volkeren van plan zijn om 
duizenden jaren oude tragiek van het principe “verdeel en heers” te beëindigen. Als een 
teken van de hemel bracht de opkomende, wereldomspannende lente,  het laatste weekend 
van mei drie opmerkelijke en bemoedigende 'knoppen'  tegelijk voort:

1. Op 27 mei kwamen in Zwitserland, op de dag van “de internationale vriendschap” meer 
dan 3.000 mensen bijeen, waarop vertegenwoordigers van uiterste tegenstellingen elkaar 
hun liefde en waardering lieten blijken. Christenen met Moslims en Joden, Amerikanen en 
Russen, Russen en Oekraïeners, Turken en Koerden, zwart en wit, oud en jong en nog veel 
meer! Banden van tientallen jaren vijandschap werden doorbroken en ruziënde religies en 
naties herkenden in de tegenstander hun wederzijdse aanvulling. De hele dag werd 
simultaan vertaald in tien talen en live uitgezonden over heel de wereld.

2. Precies op dezelfde dag demonstreerden duizenden Israëli’s in Tel Aviv voor een 
vreedzame oplossing van het conflict met de Palestijnen. De betoging was op 
toonaangevende wijze georganiseerd door de Israëlische organisatie “Vrede Nu”, die de 
bouw van Joodse kolonies bekritiseert in Palestijnse gebieden. De demonstratie richtte zich 
“… tegen de hopeloosheid, die de regering bezorgt, en die bezetting, geweld en racisme 
voortzet”, zei Avi Buskikla,  leider van “Vrede Nu. Tijdens de demonstratie werd ook een 
mededeling van de Palestijnse president Mahmud Abbas voorgelezen: “Het is tijd dat wij 
samenleven in vrede, harmonie, veiligheid en stabiliteit.” 

3. Eveneens in het laatste weekend van mei, werd een Arabische video gepubliceerd die 
binnen 14 dagen 6,5 miljoen werd aangeklikt.  Het islamitische volk zet zich in deze muzikale
clip tegenover een zelfmoordterrorist met bomgordel en doet een oproep aan hem: Jij, jij die 
komt in de naam van de dood. Hij (God) is de Schepper van het Leven. (…) Aanbid jouw 
God met Liefde – met liefde en niet met terreur. Confronteer jouw vijanden met Vrede, niet 
met oorlog. Overtuig anderen met welwillendheid, niet met dwang. Laten wij geweld 
bombarderen met Genade. Laten wij misleiding bombarderen met Waarheid. Laten wij haat 
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bombarderen met Liefde. 

Als zulke dingen in beweging komen op de hele wereld, herkent men hemelse krachten, die -
over alle grenzen heen - een nieuw bewustzijn van eenheid en verzoening in mensen 
bewerken. Eén en hetzelfde gebeurt tegelijkertijd  bij Christenen, Joden en Moslims. 

Schep moed en kracht uit de volgende montage van de “Dag van de internationale 
vriendschap” en de ontroerende Arabische muzikale video. Deel de links met mensen over 
heel de wereld. Nu is de tijd dat de macht van de liefde de haat overwint en dat mensen 
inzien dat zij elkaar wederzijds nodig hebben.

door ag.

Bronnen:

http://www.n-tv.de/politik/Tausende-Israelis-demonstrieren-fuer-Frieden-article19862663.html

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=10077&date=2017-03-04

http://orf.at/stories/2393268

https://www.youtube.com/watch?v=U49nOBFv508

Dit zou u ook kunnen interesseren:

#Positief_nieuws - nieuws - www.kla.tv/PositiefNieuws

Kla.TV – Het andere nieuws ... vrij – onafhankelijk – ongecensureerd ...

è wat de media niet zouden moeten verzwijgen ...
è zelden gehoord van het volk, voor het volk ...
è nieuwsupdate elke 3 dagen vanaf 19:45 uur op www.kla.tv/nl

Het is de moeite waard om het bij te houden!

Gratis abonnement nieuwsbrief 2-wekelijks per E-Mail

verkrijgt u op: www.kla.tv/abo-nl

Kennisgeving:

Tegenstemmen worden helaas steeds weer gecensureerd en onderdrukt. Zolang wij niet 
volgens de belangen en ideologieën van de kartelmedia journalistiek bedrijven, moeten wij er
elk moment op bedacht zijn, dat er voorwendselen zullen worden gezocht om Kla.TV te 
blokkeren of te benadelen.

Verbindt u daarom vandaag nog internetonafhankelijk met het netwerk!

Klickt u hier: www.kla.tv/vernetzung&lang=nl

Licence:    Creative Commons-Licentie met naamgeving
Verspreiding en herbewerking is met naamgeving gewenst! Het materiaal mag echter niet uit de context gehaald gepresenteerd worden.
Met openbaar geld (GEZ, ...) gefinancierde instituties is het gebruik hiervan zonder overleg verboden.Schendingen kunnen strafrechtelijk vervolgd 
worden.
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