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De Algemene Persoonlijke Ontwikkeling
Gewoon een beetje graven en zelf nadenken;
Dit hier rechts is een “intermitterende sprocket”.
Waar is dat ding voor…
Om het ouderwetse medium “ﬁlm” door een camera of
projector te laten lopen heeft de zijkant rechthoekige
“perforaties” (gaatjes) en de sprockets grijpen in die
perforaties en aldus wordt de ﬁlm afgedraaid en vertoond.
De toeschouwer in de bioscoop heeft meestal geen idee
van dat proces.
Een 35 mm bioscoop
ﬁlmbeeld heeft vier
perforaties en een
speelﬁlm bestaat uit 24
separate ﬁlmbeeldjes (gemaakte stilstaande foto’s) per seconde
die als je ze snel achter elkaar laat zien de beweging lijken te
vertonen. Zo werkt dit tot op de dag van vandaag ook met video.
Als de projector wordt gestart en de 35 mm ﬁlm wordt bewogen,
met een fel licht erachter en een projectielens ervoor, zou je een
veeg zien van beeldjes omdat alles blijft bewegen.
Iéder beeldje, dus 24 maal per seconden, dient het beeld dat geprojecteerd wordt, even stil te
staan om voor ons als mensen, via onze ogen en hersenen, te kunnen worden bekeken en gezien
te worden als een foto.
Dit stilstaan en transporteren en weer stilstaan moet dus 24 keer per seconde gebeuren, denk
eens even in met welk een mechanisch geweld dat plaatsvindt.
De bovenste en onderste grote sprockets dienen voor het constante
transport door het “voorstuk” van de projector waartussen het
“beeldvenster” zich bevindt en de zich net onder het beeldvenster
bevindende “intermitterende sprocket” zorgt ervoor dat die 24 keer
per seconden precies één beeldje transporteert, dus 4 perforaties
verder gaat, die stilzet en dan weer een beeldje verschuift.
Maar die transport beweging zou, omdat er licht door de ﬁlm heen
gaat, weer een “veeg” geven bij zowel de opname als de weergave
en daarom is er op de eerste projectoren al de synchroon lopende
“vlinder” bedacht. De “vlinder” onderbreekt de lichtstroom op het
moment van verschuiven van de ﬁlm waardoor je 24 stilstaande
foto’s per seconde scherp kunt zien hetgeen er door de snelheid
uitziet als bewegend beeld.
Dit fenomeen van toverlantaarn analoog tot en met heden digitaal.
Bron foto’s/plaatjes; autions, wikicommons, musea
Hieronder verder wat eigen denken samen met wikipedia info.

Tijdens het Heilig Roomse Rijk, 962-1806, kwam de Copernicaanse revolutie, van een God naar
Wetenschap. Over de eeuwen is het tussen de mensen middels conspiracy’s altijd al gegaan om
de macht. Dat de huidige politiek & main stream media anno 2020/2021 constant blèren
“conspiracy denken” zegt alleen iets over hun gebrek aan Algemene Ontwikkeling die dat uitblèren. Uitroepen “conspiracy denken” is dan ook inhoud-loos schapen-geblaat en een poging
anders denkenden de mond te snoeren middels manipulatieve domme propaganda.
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De “copernicaanse revolutie”, omkering of wending is een radicale heroriëntatie van een
wetenschap of ﬁlosoﬁe.
Het eerste deel van dit begrip dankt zijn naam aan de sterrenkundige Nicolaas Copernicus
(1473-1543), die de aanzet gaf tot de verschuiving van het geocentrische naar het heliocentrische
wereldbeeld. De heliocentrische leer maakte het heelal in principe eenvoudig en doorzichtig, en
door de aanvaarding van die leer kon zich de moderne natuurwetenschap ontwikkelen.
Feitelijk dus op basis van een “aanname”.
Voor de narcistische machtsstrijd tussen het Heilig Romeins Rijk, Napoleon en Duitse Keizers was
het zeer nuttig ﬂink te zagen aan de fundamenten van het geloof in God, vertegenwoordigd door
de Paus van Rome. Copernicus kwam daarvoor uiterst goed van pas, die fungeerde als Manus
van alles. Het was dan ook bijzonder knap dat Copernicus, in een tijd dat de sterrenkijker nog
amper tot niet was uitgevonden, Copernicus al met zijn heliocentrisch wereldbeeld kwam dat
haaks stond op het eeuwen oude geloof in een God dat te vuur en te zwaard werd gepredikt.
Volgens de ﬁlosoof Immanuel Kant, 22 april 1724 - 12 februari 1804, bestaat de copernicaanse
wending daaruit dat de te kennen objecten zich moeten conformeren aan de voorwaarden van het
subject dat de kennis vergaart.
Anders geformuleerd: wij bekijken alles als het ware door een roze bril, gekleurd door ons eigen
kenvermogen dat werkt met zijn eigen aangeboren concepten van ruimte en tijd (aangeleerd
script denken), en oorzakelijke verbanden. Het ding an sich, de werkelijkheid zoals ze voor
zichzelf is, onbewerkt door ons kenvermogen, is voor ons dus niet kenbaar (gis en aanname
werk). Door deze inzichten werd Kant ook de voorloper van het Duits idealisme.
Immanuel Kant, “Verlichting is bevrijding van de onmondigheid die je aan jezelf te wijten hebt”
Filosoof Immanuel Kant onderzocht de grenzen van het menselijk verstand.
Doorgeschoten narcisten dan wel psychopaten, zoals hen die het WEF bevolken, hebben echter
geen grenzen voor zichzelf. Ik heb in mijn “gehaktballen in de jus oorlog” beschreven dat het hele
economisch basis principe het denken vanuit groei is, ongebreidelde groei.
En juist zij die met hun “economische-groei persoonlijkheidsstoornis” de aarde naar de klote
hebben geholpen stellen omwille van “nog meer macht” dat zij de aarde nu gaan redden met
“The Great Reset”. Twerk my ass.
Zich bewust van de radicale ommekeer van zijn ﬁlosoﬁe spreekt Kant over de ‘copernicaanse
wending’: zoals de zon niet om de aarde draait, zo weerspiegelt onze geest niet de wereld zoals
die werkelijk is, maar slechts zoals die zich aan ons voordoet. Daarom noemt Kant zijn werken
ook Kritiek: hij bakent af binnen welke grenzen kennis mogelijk is.
1 mei 1776, richtte Adam Weishaupt met zijn radicale ideeën de “illuminatie” op.
Weishaupt werd ingewijd in de vrijmetselaarsloge "Theodor zum guten Rath", in München in 1777.
Zijn project van "verlichting, het verlichten van het begrip door de zon van de rede, die de wolken
van bijgeloof en vooroordelen zal verdrijven" was een onwelkome hervorming. Hij gebruikte de
vrijmetselarij om te rekruteren voor zijn eigen quasi-maçonnieke samenleving, met als doel "de
menselijke natuur te perfectioneren" door middel van heropvoeding om een gemeenschappelijke
staat met de natuur te bereiken, bevrijd van regering en georganiseerde religie. Weishaupt en
Adolph Freiherr Knigge, die zijn rituele structuur organiseerden, presenteerden hun eigen systeem
als puur metselwerk en breidden de geheime organisatie enorm uit. (beetje WEF, niet dan…)
In tegenstelling tot de beroemde uitspraak van Immanuel Kant dat Verlichting (en de Orde van
Weishaupt in sommige opzichten een uitdrukking was van de Verlichtingsbeweging) was de
overgang van de mens uit zijn 'zelfopgelegde onvolwassenheid' door te durven 'gebruik te maken
van zijn eigen rede, zonder de begeleiding van een ander', schreef de Orde van Illuminati van
Weishaupt in detail alles voor wat de leden gehoorzaam moesten lezen en denken, zodat Dr.
Wolfgang Riedel heeft opgemerkt dat deze benadering van verlichting een degradatie en
verdraaiing van het Kantiaanse principe van Verlichting vormde.
Het Kantiaanse principe van Immanuel Kant is “durf te denken maar ken ook de grenzen van je
eigen verstand”.
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Zo kende mijn autodidact overlevingsstudiemateriaal, mijn ouders en mijn ex. Hun eigen grenzen
niet, wel hun bedachte wensen naar “durven doen” samen met “grootheidswaanzin” en steevast
niet eens door de eigen grenzen heen gaan maar wel grensoverschrijdend bezig gaan omdat de
innerlijke grenzen hen ontbraken vanwege narcisme dan wel psychopathie.
Na Napoleon benoemde Willem van Oranje zichzelf op 16 maart 1815 tot Willem I Koning der
Nederlanden.
Op 20 maart 1815 werd de neutraliteit van Zwitserland reeds vastgelegd.
Bazel, 1930, oprichting Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, de bank die alle betalingen
doet voor alle wereldbanken.
Internationaal Monetair Fonds, 1944.
Wereldbank, 1944.
Sinds het los koppelen van het goud is er mega inﬂatie gekomen, miljoenen werden al snel
miljarden. Na komst van de computer werd geld Bits & Bytes zonder onderpand en van daaruit
ontstond crypto geld. Crypto komt uit het Grieks en betekent “verborgen”. Pure ﬁctie.
Oprichting Unesco, 16 november 1945.
Oprichting Verenigde Naties, 24 oktober 1945.
8 april 1948, WHO, World Health Organisation, Genève.
29, 30, 31 mei 1954, start Bilderbergconferentie’s, deelnemers zijn invloedrijke ﬁguren uit de
Westerse wereld, voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de ﬁnanciële
wereld. Er wordt vergaderd volgens de Chatham House Rule. Deze regel behelst Wanneer een
vergadering, of een deel daarvan, wordt gehouden onder de Chatham House Rule zijn de
deelnemers vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de
connectie van de spreker(s), noch die van een andere deelnemer, mag worden onthuld.
Geboorte Robbert Huijskens, 21 mei 1957, per ongelukje uit een gescheurd condoom.
Geboorte Sigrid Kaag, 2 november 1961, Rijswijk.
De mammoetwet werd al op poten gezet op 14 februari 1963,
er was echter nog ruim vijf jaar en vijf maanden nodig om bekrachtigd te worden.
Geboorte Kajsa Ollongren, 28 mei 1967, Leiden.
Geboorte Mark Rutte, 14 februari 1967 te Den Haag.
D66 is opgericht op 14 oktober 1966.
Oprichting 1968, Club van Rome, particuliere club, het onderzoeken van de kwantitatieve en
kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie,
industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen, vervuiling; uitgewerkt in een zogenaamd
wereldmodel
Per 1 augustus 1968 is de Mammoetwet van kracht geworden, de basis waarop het begin is
gemaakt van de Algemene Ontwikkeling van de leerlingen te ondermijnen.
24 januari 1971, oprichting World Economic Forum van Klaus Schwab.
Nadat Duitsland was voorgegaan en “verlaten” verliet op 9 augustus 1971 Zwitserland de Bretton
Woods overeenkomst van de Wereldbank, hierdoor moest Nixon het goud loskoppelen van de
Dollar want de USA werd economisch leeggezogen met een tekort aan goud.
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Op 26 september 1977 is te Bruinisse geboren,
Hugo Mattheüs de Jonge, ook wel Hugo genoemd.
Alfawetenschappen, bètawetenschappen, gammawetenschappen.
Onder de alfawetenschappen vallen ook de geesteswetenschappen en wat in die
geesteswetenschappen is weggelaten zijn de gedragskenmerken van de te narcistische mensen
omdat de geesteswetenschappen van de narcistische mens het gereedschap zijn van de
doorgeschoten narcist.
Leiders en machthebber willen niet dat de burgerij te slim wordt zodat die de manipulaties van de
machthebbers gaan doorzien waarmee het ook de gammawetenschap raakt.
In het nieuwe naslagwerk van de World Health Organisation is per 2021 de
persoonlijkheidsstoornis “doorgeschoten narcisme” dan ook uitgefaseerd als
persoonlijkheidsstoornis.
Het ouderwetse spreekwoord tussen de directeur van een bedrijf die tegen de dominee zei;
Houdt jij ze dom, dan pluk ik ze kaal.
De moderne adel is de aandeelhouder en die doet niets anders dan de burgerij kaal plukken, het
verdienmodel van de gemanipuleerde marktwerking van het ongebreidelde meer meer en nog
eens meer.
Alle doorgeslagen narcisten hebben daar last van, of het nu geld,
seks of macht is, net na hun bevrediging roepen ze alweer
“ik wil méér, ik wil méér…”
De Nieuwe Wereldorde, ook wel World Economic Forum genaamd,
is een organisatie die valt onder deze WHO uitsluiting.
Ik heb onlangs een best heftige verleden de mazzel mezelf te hebben
kunnen ontwikkelen, gedeeltelik door karakter vermoed ik.
Deze ﬁlmprojector rechts stamt uit ongeveer 1920 en is geschikt
voor silent movies, ﬁlms nog zonder geluid.
Ergens tussen 1925/1929 ontstond synchroon geluid bij de ﬁlms.
Mijn vader was operateur in het Palace Theater (bioscoop) van zijn
ouders te Breda. Een van de oude projectoren had hij thuis op zolder
staan alwaar hij ﬁlms aan klanten vertoonde die hij mee nam uit de
afgegleden bioscoop.
Mensen kunnen heel conspiracy-complex zijn zoals
Rooms-pervers of Christelijk-pervers, of Islamitisch-pervers zoals ik
tegenkwam in Zuid Afrika bij locatie onderzoek t.b.v. een speelﬁlm en
de arabische locatie een te huren bordeel ruimte bleek voor oosterse
rijken met een wel héle grote meerpersoons douche.
Op mijn negende (1966) blies ik op de zolder te Laren Noord Holland,
de oude niet meer gebruikte Hahn-Goertz ﬁlmprojector met
opgebouwde tone-box (optisch geluid) weer elektriciteit in en kon ik
daarmee oude stukjes 35 mm ﬁlm projecteren die mijn vader had
verzameld.
Ik deed vanuit gebrek aan opvoeding en liefde aan omgekeerde
zorgverlening voor mijn ouders als hun huwelijkse intermediair en leerde en werkte autodidact aan
mijn eigen algemene ontwikkeling.
Ik werd zonder het mezelf bewust te zijn een denker.
Mijn pech is mijn geluk.
Wie het autodidactisch zelfdenkend vermogen niet ontwikkeld is overgeleverd aan de wolven in
schaapskleren, aan de bovenmatige narcisten en psychopaten die volgens de WHO uit 1948 nu
sinds 2021 ook al geen persoonlijkheidsstoornis meer is (omdat dit niet past in het proﬁel van de
moderne leiders zoals het WEF met hun Great Reset).
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Een inzet op autodidactische zélf-denk-basis ontbreekt, sinds de Derde Fluwelen Wereldoorlog
heel subtiel is opgestart, al tijdens het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het onderwijs is met
de mammoetwet ondermijnd door de Rijksoverheid midels het afvlakken van het zelf-denk niveau,
onderwijs dat gefundeerd is op aanname-grondslag der copernicaanse denk wetenschap.
Het zelf denken is afgevlakt naar meetbaarheid.
Op 23 februari 1947 is ook weer in Genève in het neutrale Zwitserland het ISO instituut opgericht.
Alle Nieuwe Wereld Orde macht centreert zich steeds meer in het neutrale Zwitserland.
ISO staat voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie.
Het is geen conspiracy, het is hoe psychopathie werkt, met hun de drang naar meer en meer en
meer….
Met de komst van digitaal is ook, los van geweten, de ziel en het Goddelijke (deity-goddelijke) de
lijn ingezet naar een gestandaardiseerde gedigitaliseerde mensheid als Digitale Humaniteit
hetgeen een geestes-wetenschap is gebaseerd op de opgedane kennis van de eﬀecten van de
Tweede Wereldoorlog.
De moderne digitale wetenschap denkt niet meer vanuit eer en geweten maar vanuit digitale
rekenmodellen en groei-economie gebaseerd op aannames. Denk; “Urgenda en de corrupte
Rechtspraak”.
Een Nieuwe Wereld Orde op basis van macht en groei en om die groei te realiseren is het heel
logisch de lijn van de Club van Rome door te zetten naar The Great Reset en daar is met name
die wereld, waar nog een veelheid aan mensen leefde die nog autonoom konden nadenken, over
de decennia van hogerhand bewerkt en vermaakt tot een reeds vormgegeven massa van mensen
die leeft naar de standaard van de Digitale Humaniteit waarvan inmiddels zo’n 85% van de
bevolking alles wat het digitaal beeldscherm hen verteld heden slaafs gelooft.
De geluidsoverlast norm van de ISO gestandaardiseerde dB(A) weging billijkt, deISO 389-7/2019
is een klasse voorbeeld dat de gevolgen van de digitalisering van de humaniteit haarﬁjn aantoont.
Die aangenomen ISO standaard van de dB(A) als wat we als mensen kunnen horen wordt namelijk
al decennia lang op school aangeleerd aan de jeugd, en de gedigitaliseerde ISO mens geloofd
inmiddels alles, ook als het feitelijke zinloze nonsens is gebaseerd op audiologisch drijfzand.
Zelfs een top bedrijf als Nagra-Kudelski, ook uit het neutrale Zwitserland, heeft het roer sinds
1972 met hun Nagra 4-SJ radicaal omgegooid van een top bedrijf op gebied van audio
apparatuur naar aanhangers van de nieuwe wereldorde die heden voor de gezamenlijke
wereldwijde machthebbers aan Cyber controle doet.
De geest van de nieuwe machthebbers op basis van narcisme en psychopathie waart over de
aarde los van eer en geweten en hun belangrijkste controle apparaat is de angst opgelegd en
gedrukt op het volk.
Ongeveer in 2004 kwam de omstreden invoering van de kleuter cito toets, niet om te kijken hoe
een kleuter zich ontwikkelde als menselijk wezen, met name op zielsniveau, maar om te meten
hoe nuttig die kleuter in de toekomst zou kunnen zijn voor de Nieuwe Wereld Orde.
Er is middels gebrek aan autodidactische ontwikkeling van de algemene ontwikkeling bij velen
een zelfstandig bewustzijn verloren gegaan.
Mensen hebben vanwege gebrek aan deze algemene zelf ontwikkeling zelfs niet eens meer door
hoeveel de massa qua denken al is gaan lijken op de bevolking van een land zoals Noord-Korea.
Uit de serieuze silent movie’s van Charlie Chaplin kun je meer leren over de wereld van heden dan
uit de informatie van en door de huidige main stream media.
De massa is volledig afhankelijk geworden van de beeldschermpjes en de controle van die
schermpjes is reeds volledig in handen van de aandeelhouders, main stream media, youtube en
facebook, partners van het World Economic Forum en andere partners zoals alle spuitjes
fabrikanten.
Facebook, Youtube, Netﬂix en de rest zijn allemaal allang partners van Klaus Schwab.
Doe je eigen algemene ontwikkelingsonderzoek….
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De bezwaarschriften inclusief appendix en het bewust snappen hoe het natuurlijk spectrum live
geluid in elkaar zit bewijzen de nonsens vastgelegd in de ISO db(A) norm 389-7/2019.
Besef dat doorgeslagen narcisten en psychopaten geen achteruit hebben en altijd uitkomen bij de
vernietiging van anderen omdat hun levensstijl parasitair is en blijft.
Met een eerlijke levensstijl en eerlijke verdeling vanuit een innerlijk zelf ontwikkeld vrij geweten kan
de wereld veel beter worden zonder dat mensen massaal een spuit hoeven te krijgen.
Dat Covid-19 spuitje is geen vaccin, het is een het menselijk DNA muterende vloeistof.
30 jaar geleden nam ik als cameraman nog documentaires op inzake of het gewenst is de planten
en dieren genetisch te manipuleren. Nu neemt de massa de spuit “vrijwillig” vanwege angst en
gebrek aan eigen vrije algemene ontwikkeling.
Heden worden machthebbers pissed als je anders denkt over hun ingeslagen route van de
mensheid op basis van angst te muteren in hun basis DNA-streng en worden normale goede
medicijnen verboden op basis van straﬀen van € 150.000 per overtreding.
Het is allang bekend dat Covid-19 géén “A“ virus is op basis waarvan alle angst-maatregelen zijn
getroﬀen maar machthebbers als Mark Rutte, Sigrid kaag en Hugo de Jonge willen daar niets van
weten, hun achteruit is permanent verwijderd door Klaus Schwab.
En de massa die reeds digitaal bekeerd zijn tot het heilig geloof in het beeldschermpje van het
machtssysteem van de Nieuwe Wereldorde slikt alles als makke schapen.
Als ze maar weer op vakantie kunnen en hun biertje op een terrasje kunnen drinken.

Ik ga maar weer ﬀ met mijn intermitterende sprocket
zitten punniken…
Robbert

Bijlagen;
Immanuel Kant
Copernicaanse revolutie
Adam Weishaupt
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Copernicaanse revolutie
Een copernicaanse revolutie, omkering of wending is een radicale heroriëntatie van een
wetenschap of filosofie. Het eerste deel van het begrip dankt zijn naam aan de sterrenkundige
Nicolaas Copernicus (1473-1543), die de aanzet gaf tot de verschuiving van het geocentrische naar
het heliocentrische wereldbeeld. De heliocentrische leer maakte het heelal in principe eenvoudig
en doorzichtig, en door de aanvaarding van die leer kon zich de moderne natuurwetenschap
ontwikkelen.
Volgens de filosoof Immanuel Kant bestaat de copernicaanse wending daaruit dat de te kennen
objecten zich moeten conformeren aan de voorwaarden van het subject dat de kennis vergaart.
Anders geformuleerd: wij bekijken alles als het ware door een roze bril, gekleurd door ons eigen
kenvermogen dat werkt met zijn eigen aangeboren concepten van ruimte en tijd, en oorzakelijke
verbanden. Het ding an sich, de werkelijkheid zoals ze voor zichzelf is, onbewerkt door ons
kenvermogen, is voor ons dus niet kenbaar. Door deze inzichten werd Kant ook de voorloper van
het Duits idealisme.

Zie ook
Paradigmaverschuiving
Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Copernicaanse_revolutie&oldid=56294638"
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Adam Weishaupt
Johann Adam Weishaupt ([ˈjoːhan ˈaːdam ˈvaɪ ̯s.haʊ̯pt], 6
February 1748 – 18 November 1830)[1][2][3][4] was a German
philosopher, professor of civil law and later canon law, and
founder of the Illuminati, a secret society.

Adam Weishaupt
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Early life
Adam Weishaupt was born on 6 February 1748 in
Ingolstadt[1][5] in the Electorate of Bavaria. Weishaupt's father
Johann Georg Weishaupt (1717–1753) died[5] when Adam was
five years old. After his father's death he came under the
tutelage of his godfather Johann Adam Freiherr von Ickstatt[6]
who, like his father, was a professor of law at the University of
Ingolstadt.[7] Ickstatt was a proponent of the philosophy of
Christian Wolff and of the Enlightenment,[8] and he
influenced the young Weishaupt with his rationalism.
Weishaupt began his formal education at age seven[1] at a
Jesuit school. He later enrolled at the University of Ingolstadt
and graduated in 1768[9] at age 20 with a doctorate of law.[10]
In 1772[11] he became a professor of law. The following year he
married Afra Sausenhofer[12] of Eichstätt.

Johann Adam Weishaupt
Ingolstadt, Bavaria, Holy
Roman Empire

Died

18 November 1830
(aged 82)
Gotha, Saxe-CoburgGotha, German
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After Pope Clement XIV's suppression of the Society of Jesus
in 1773, Weishaupt became a professor of canon law,[13] a position that was held exclusively by the
Jesuits until that time. In 1775 Weishaupt was introduced[14] to the empirical philosophy of
Johann Georg Heinrich Feder[15] of the University of Göttingen. Both Feder and Weishaupt would
later become opponents of Kantian idealism.[16]

Foundation of the Illuminati
At a time, however, when there was no end of making game of and abusing secret
societies, I planned to make use of this human foible for a real and worthy goal, for the
benefit of people. I wished to do what the heads of the ecclesiastical and secular
authorities ought to have done by virtue of their offices ...[17]
On 1 May 1776 Johann Adam Weishaupt founded the "Illuminati" in the Electorate of Bavaria. He
adopted the name of "Brother Spartacus" within the order. Even encyclopedia references vary on
the goal of the order, such as New Advent saying the Order was not egalitarian or democratic
internally, but sought to promote the doctrines of equality and freedom throughout society;[18]
while others such as Collier's have said the aim was to combat religion and foster rationalism in its
place.[19]
The actual character of the society was an elaborate network of spies and counter-spies. Each
isolated cell of initiates reported to a superior, whom they did not know: a party structure that was
effectively adopted by some later groups.[18]
Weishaupt was initiated into the Masonic lodge "Theodor zum guten Rath", at Munich in 1777. His
project of "illumination, enlightening the understanding by the sun of reason, which will dispel the
clouds of superstition and of prejudice" was an unwelcome reform.[18] He used Freemasonry to
recruit for his own quasi-masonic society, with the goal of "perfecting human nature" through reeducation to achieve a communal state with nature, freed of government and organized religion.
Presenting their own system as pure masonry, Weishaupt and Adolph Freiherr Knigge, who
organised his ritual structure, greatly expanded the secret organisation.[18]
Contrary to Immanuel Kant's famous dictum that Enlightenment (and Weishaupt's Order was in
some respects an expression of the Enlightenment Movement) was the passage by man out of his
'self-imposed immaturity' through daring to 'make use of his own reason, without the guidance of
another,' Weishaupt's Order of Illuminati prescribed in great detail everything which the members
had obediently to read and think, so that Dr. Wolfgang Riedel has commented that this approach
to illumination or enlightenment constituted a degradation and twisting of the Kantian principle of
Enlightenment.[20] Riedel writes:
'The independence of thought and judgement required by Kant ... was specifically prevented by the
Order of the Illuminati's rules and regulations. Enlightenment takes place here, if it takes place at
all, precisely under the direction of another, namely under that of the "Superiors" [of the
Order].[21]
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Weishaupt's radical rationalism and vocabulary were not likely to succeed. Writings that were
intercepted in 1784 were interpreted as seditious, and the Society was banned by the government
of Karl Theodor, Elector of Bavaria, in 1784. Weishaupt lost his position at the University of
Ingolstadt and fled Bavaria.[18]

Activities in exile
He received the assistance of Duke Ernest II of Saxe-Gotha-Altenburg (1745–1804), and lived in
Gotha writing a series of works on illuminism, including A Complete History of the Persecutions of
the Illuminati in Bavaria (1785), A Picture of Illuminism (1786), An Apology for the Illuminati
(1786), and An Improved System of Illuminism (1787). Adam Weishaupt died in Gotha on 18
November 1830.[1][2][3][4] He was survived by his second wife, Anna Maria (née Sausenhofer), and
his children Nanette, Charlotte, Ernst, Karl, Eduard, and Alfred.[2] Weishaupt was buried next to
his son Wilhelm who preceded him in death in 1802.
After Weishaupt's Order of Illuminati was banned and its members dispersed, it left behind no
enduring traces of an influence, not even on its own erstwhile members, who went on in the future
to develop in quite different directions.[22]

Assessment of character and intentions
Weishaupt's character and intentions have been variously
assessed. Some took a negative view, such as Augustin Barruel,
who despite writing that Weishaupt's goals were that "Equality
and Liberty, together with the most absolute independence,
are to be the substitutes for all rights and all property" saw this
as more dangerous than beneficial,[23] and John Robison who
regarded him as a 'human devil' and saw his mission as one of
malevolent destructiveness. Others took a more positive view,
including Thomas Jefferson, who wrote in a letter to James
Madison that "Barruel’s own parts of the book are perfectly the
ravings of a Bedlamite" and considered Weishaupt as an
"enthusiastic Philanthropist" who believed in the indefinite
perfectibility of man and his intention was simply to "reinstate
natural religion, and by diffusing the light of his morality, to
teach us to govern ourselves".[24]
In his defense, Weishaupt wrote a Kurze Rechtfertigung
meiner Absichten[25] in 1787 (A Brief Justification of my
Intentions). A translation was done by Dr. Tony Page in which
he wrote:

Death mask of Adam Weishaupt

"Weishaupt’s plan was to educate Illuminati followers in the highest levels of humanity and
morality (basing his teachings on the supremacy of Reason, allied with the spirit of the Golden
Rule of not doing to others what one would not wish done to oneself), so that if Illuminati alumni
subsequently attained positions of significance and power (such as in the fields of education and
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt
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politics), they could exert a benevolent and uplifting influence upon society at large. His project
was utopian and naively optimistic, and he himself was certainly not without flaws of character –
but neither he nor his plan was evil or violent in and of themselves. It is one of the deplorable and
tragic ironies of history that a man who tried to inculcate virtue, philanthropy, social justice and
morality has become one of the great hate-figures of 21st-century 'conspiracy' thinking."[26]
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