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Magnesium speelt een hoofdrol..
Door GuidoJ. ⋅ september 15, 2010
Een boek over de essentiële functie van magnesium op ons lichamelijk functioneren?
Het verbaasde ons bijzonder, want wat valt daarover nou te vertellen? Maar over
‘vallen’ gesproken.. Onze mond viel open bij het lezen van de inleiding van Dr. Jean
Paul Curtay, uit het betreffende boek. Hieronder hebben wij deze geplaatst als artikel
en we hopen dat jouw mond vastzit..
Een verhaal dat voor zichzelf spreekt en ons duidelijk maakt hoe uiterst belangrijk het
is, dat we gevarieerd eten, natuurlijke producten tot ons nemem, in plaats van alleen
maar fabrieksvoedsel, waar dit soort spoorelementen als magnesium, tot een minimum zijn beperkt.
Magnesium is essentieel voor het functioneren van ons lichaam, zo simpel is het. 300 Levensbelangrijke
enzymen worden door ons lichaam aangemaakt met behulp van magnesium. Deze enzymen spelen op hun
beurt weer sleutelrollen in allerlei essentiële lichaamsprocessen. Vandaar ook de link van magnesiumtekort
in relatie tot allerlei ‘welvaartziekten’.. Lees het verhaal van Jean Paul.
Magnesium
door Dr. Jean-Paul Curtay
‘Mijnheer Magnesium’, zo noemen sommigen mij met een glimlach. Natuurlijk willen we geen
etiketjes opgeplakt krijgen, maar er zit een waarheid in deze titel; er is ‘geen rook zonder vuur’. Als
men mij vraagt welke voedingsstof er op nummer één staat van de “hitparade”, dan is dit volgens mij
zonder enige twijfel magnesium. Magnesium ligt aan de basis van mijn interesse voor nutratherapie
(genezingsvorm en preventie d.m.v. voeding − vert.), iets dat ik zonder te beseffen in Frankrijk heb
geïntroduceerd na mijn terugkomst uit de Verenigde Staten.
Want, paradoxaal genoeg, is het daar dat ik op onderzoeken ben gestuit over magnesium en allergieën door
Dr. Favennec van het universiteitsziekenhuis te Rennes in Frankrijk. Omdat ik last had van een huisstof- en
kattenallergie, ben ik met een magnesiumkuur begonnen met als verbazend resultaat dat alle symptomen na
enige tijd voor 100% verdwenen. Wat was ik hier blij mee. Niet alleen omdat ik geen verstopte neus en
andere lichamelijke ongemakken meer had, maar zeker ook omdat ik merkte dat ik meer energie had en een
stuk rustiger en positiever in het leven stond. En deze onverwachte “bijwerking” heeft mij gemotiveerd om
dieper in de rol van magnesium te duiken.
Het nieuwe boek over een van de meest onderschatte elementen in ons leven: 'Magnesium'. (Klik op de
illustratie voor een lead naar de uitgever)
Door mijn onderzoeken kwam ik erachter dat magnesium, net als zuurstof en calorieën, het belangrijkste
element is voor het produceren van energie en een modulator (leider of regulator) van alle typen stress. Ik
begreep eindelijk waarom ik dit zo had ervaren. En bij het doornemen van voedingsstudies, kwam ik tot de
ontdekking dat het niet ijzer is waar we het meest tekort aan hebben, dit in tegenstelling tot hetgeen men mij
onderwezen heeft, maar magnesium.
En net als in het geval van jodium of vitamine D, is het niet mogelijk om zonder extra toediening dit tekort op
te heffen. Uit de voeding haalt men gemiddeld 240 mg magnesium, terwijl de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid rond de 400 mg ligt, zonder rekening te houden met verliezen in geval van stress. Maar hoe is
het dan mogelijk dat sommigen, zoals ik, nog heftiger reageren op dit tekort?
Het verder spitten in de literatuur en gesprekken met Jean Durlach, grondlegger van La Société pour le
Développement des Recherches sur le Magnésium (SDRM), sterkten mij in de overtuiging dat indien een
magnesiumtekort de hele bevolking treft, er andere (genetische en omgevings)factoren meespelen die
verschillende consequenties hebben voor elk mens. De farmacoloog Jean-Georges Henrotte heeft bewezen
dat 18% van de mensheid een minder goede celopname van magnesium vertoont en daardoor eerder
gevoelig is voor stress en zodoende een verhoogd magnesiumverbruik heeft.
Daarnaast is het zo, dat de stressreactiviteit afhangt van de hersentransmissie. Beter gezegd, dit laatste
hangt grotendeels af van het aantal genetische en omgevingsfactoren via de chemische
hersenboodschappers, zoals serotonine, waarvan het evenwicht hersteld kan worden door het voeden van
de hersenen (iets dat medicijnen niet kunnen bewerkstelligen).
Als arts kon ik dit begrijpen en vele patiënten helpen, waaronder hyperactieve of autistische kinderen, jonge
meisjes met anorexia of boulimie, depressieve personen, perfectionisten waarvan hun uitputtend gedrag
soms ontaardde in fibromyalgie, of simpelweg ‘gestresste speedy personen’, zoals ik. Op het gebied van
hyperactiviteit en autisme ben ik blij het werk van Dr. Mousain-Bosc te mogen ondersteunen. Zij draagt met
veel moed en passie de voedingsaanbevelingen uit die zijn opgesteld door de kinderpsychiatrische afdeling
van professor Gilbert Lelord in navolging van de onderzoeken van de Californische psycholoog Bernard
Rimland (zijn autistische zoon heeft als voorbeeld gediend voor Dustin Hoffman in de film ‘Rainman’).
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Het isolement en de tegenstand die Dr. Mousain-Bosc vandaag de dag nog moet ondergaan, staan niet op
zich. Dit is iets waarmee iedereen die ijvert voor duidelijke basisnormen teneinde zo goed mogelijk patiënten
te kunnen genezen, te maken heeft. Denk maar eens aan Luc Montagnier, door Dr. Mousain-Bosc als
voorbeeld aangehaald, Nobelprijswinnaar voor het ontdekken van het AIDS-virus.
Where is the problem?
Volgens mij zit het zo, dat met het verschijnen van efficiëntere medicijnen na de Tweede Wereldoorlog, het
idee van het overwinnen van een “oorlog tegen ziektes” heeft postgevat bij medici en het grote publiek. Alle
basiselementen om de gezondheid van de patiënt door middel van gezonde voeding, sport, ergonomie
(wetenschap betreffende de hulpmiddelen en omstandigheden die menselijke arbeid zo efficiënt mogelijk
maken) en stressbehandeling te versterken, werden op een zijspoor gezet in de opleiding tot verantwoord
medisch handelen.
Magnesium komt o.a. voor een veel soorten groenten; het is een noodzakelijk
element om in elke lichaamscel energie te produceren. Ook bij de aanmaak van meer
dan 300 belangrijke enzymen speelt het een hoofdrol!
De farmaceutische industrie heeft hiervan geprofiteerd door zich bij de medici alom
vertegenwoordigd te profileren. De arts is min of meer een ‘automatische
medicijnverdeler’ geworden.
Vandaag de dag tonen vele publicaties ‘de oorlog aan de ziektes’, het aanhouden en
het vermenigvuldigen van pathologieën (overgewicht, diabetes, allergieën, etc.), de
zich herhalende schandalen omtrent manipulaties van studies die doktoren en
gezondheidsautoriteiten misleid hebben (Vioxx, statines …) en de doeltreffendheid voor het gebruik van
voedingssupplementen voor de talrijke pathologieën die het geloof in de alom machtige medicaties en
gebruikte technologieën op een verminderde wijze doorbreken of aansnijden.
Maar vandaag de dag kan de arts zich niet meer met zijn patiënt bezighouden over maatregelen betreffende
de voeding, gedrag en omgeving, het is aan de patiënt zelf om zich te informeren over de beschikbare
middelen om zijn gevoel van welzijn te verbeteren …
Dr. Mousain-Bosc stelt zichzelf aan het eind van haar boek de cruciale vraag: welk magnesium? Het komt er
op neer, dat er sinds duizenden jaren alleen maar anorganische magnesiumzouten zoals chloride, sulfaat of
magnesiumoxide beschikbaar waren, die door hun laxerende werking vaak buikpijn veroorzaakten en slecht
geabsorbeerd werden.
Enkele tientallen jaren geleden kwamen er organische zouten beschikbaar waarover Dr. Mousain-Bosc
spreekt, waaronder een verbinding van magnesium en vitamine B6. Echter, deze verouderde formules zijn
niet meer up-to-date, zoals zij op het einde van dit boek aangeeft. Begin jaren ’90 werd geconstateerd dat
slechts één magnesiumzout oplosbaar is in vetten, magnesium glycerofosfaat, dat geen laxerende werking
ten gevolge had. Het beste magnesium echter, als het uit de cellen vrijkomt door stress, zal uiteindelijk ook
geen effect meer hebben. Jean Durlach en Jean-Robert Rapin hebben de doeltreffendheid van taurine, een
aminozuur met een zwavelatoom, naar voren gebracht om de heropname van magnesium in de cellen te
vergemakkelijken. Er zijn dus formules verschenen die magnesium glycerofosfaat, taurine en vitamine B6
combineren, soms ook met andere vitaminen B. Het is dankzij dit magnesium “van de derde generatie” (met
merken als D-Stress, Magnespasmyl, Ultra Mg, Bio-Active Magnesium), dat de behandelingen aanslaan! De
behandelingen zijn bestemd om voldoende magnesium aan alle cellen terug te geven, om de energie weer
te verhogen en de stoornissen te verminderen.
Zo zal de onderhoudsbehandeling − de proportionele dosis tegen stress die het eenieder mogelijk maakt om
zijn vitaliteit en welzijn op peil te houden − het meest doeltreffend zijn. Deze magnesiumproducten van de
derde generatie vindt men niet terug als oude geneeskrachtige stoffen, die worden nu als
voedingssupplementen geklasseerd. Tenslotte wil ik graag onderstrepen, dat een groot gedeelte van de
hyperactieve kinderen en autisten van oorsprong vroegtijdig intellectuele kinderen zijn, die een krachtig en
intuïtief denkpatroon hebben, gekoppeld aan een groot creatief vermogen. Hoe meer iemand gevoelig,
waarnemend, intelligent, gewetensvol is, hoe moeilijker het wordt zich in deze wereld aan te passen.
Vooral als men iets te zeggen heeft. De hyperactieve en autistische kinderen hebben het nodig zich te
manifesteren, meer nog dan andere kinderen, beschermd door ouderwetse en vastgeroeste systemen uit de
academische school. Zij hebben het nodig om er duidelijk te zijn, om te leren zich aan een realiteit, soms
een harde, aan te passen, maar ook om hun creatieve mogelijkheden te beschermen, de vrijheid om anders
te zijn, samenvattend: gewoon zichzelf te kunnen zijn!
Ik wens het de lezer toe om, met behulp van het zeldzame boek van Dr. Mousain-Bosc, zijn weg te vinden
naar een betere levenswijze, iets dat wij tenslotte allemaal zoeken.
Dr. Jean-Paul Curtay, Lid van de Academie der Wetenschappen van New York , President van
Greenhealth en redacteur van lanutritherapie.com
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De Nederlandse politie doet zaken met Blackwater
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 18-09-2010
De wereld is niet alleen het Pentagon. De wereld is ook Blackwater, of beter, Xe
Services. Of Terrorism Research Center (TRC). Of Total Intelligence Solutions. Of
een van de vele sub-ondernemingen van Erik Prince, de (oud) eigenaar van het
beruchte en wetteloze huurlingen-bedrijf Blackwater. De tentakels van Prince zijn
ondernemingen blijken nu nog verder te reiken dan slechts huurlingen leveren aan
bedrijven en legers die actief in Afghanistan, Pakistan en Irak (boze tongen beweren
zelfs dat Prince, als “bible-belt” conservatief rond oa Blackwater en Amway Corp. een
donateur van Geert Wilders is) zijn. Via, via is Blackwater (DD: laten we Blackwater gebruiken als
“verzamelnaam") actief voor vele landen en, hoe kan het anders in een corporatistische wereld,
corporations. Zo blijkt Blackwater vrolijk voor Monsanto “oppositiegroepen” te (willen) infiltreren, levert het
beveiliging voor de Deutsche Bank of Disney Corp. En traint het bedrijf legers en politie. Onder andere de
Nederlandse politie blijkt belastinggeld voor training aan Prince Co. uit te geven. Ja, die buurtagent die altijd
zo vriendelijk is, kan in theorie gewoon een doorgetrainde “Blackwater” zijn. Zie onder andere dit artikel.
Doemt de vraag op: waaron doet de Nederlandse staat zaken met een dergelijke onderneming met dubieuze
achtergrond?
http://zapruder.nl/portal/artikel/de_nederlandse_politie_doet_zaken_met_blackwater/rss

Zijn we getuige van de dood van onze planeet?
Door P.uncia, Op don 16 sep 2010
Bron: www.activistpost.com
Het lijkt erop dat we recht voor onze ogen getuigen zijn van de dood van onze
planeet. De extreme weersomstandigheden, de olieramp in de Golf van Mexico, het
gebruik van dodelijke dispergeermiddelen, decennia van chemische stoffen in de
agricultuur en synthetische geneesmiddelen die in de waterwegen sijpelen. De
menselijke verontreiniging heeft de North Atlantic Garbage Patch veroorzaakt, niet te
verwarren met de Great Pacific Garbage Patch, en heeft geleid tot grove schending
van ons onderling afhankelijk levenssysteem. Hier zijn een paar storende onlangs
gerapporteerde indicatoren dat het voorzieningsysteem van ons leven mogelijk een
kritieke toestand nadert: *Honderdduizenden dode vissen spoelen aan op de noordoostelijke kusten van de
VS.
*Miljoenen vissen en duizenden alligators, schildpadden, dolfijnen en andere wilde dieren in de rivier stierven
tijdens een record koudeperiode in Zuid-Amerika.
*Vijftig walvissen stierven in Nieuw-Zeeland.
*Bijenvolken sterven in duizelingwekkende aantallen uit.
*Extreme weersomstandigheden verstoren ernstig de mondiale voedselproductie op een tijdstip waarop de
bevolking toeneemt. Zien de toezichthouders niet hoe alles verbonden is? Kan het ze niet schelen? Of was
de cirkel van het leven bedoeld om te worden gebroken? Hoe dan ook, het is dwaas om te denken dat de
mensheid niet persoonlijk wordt geraakt door deze recente rampen, en met meer op komst. Overigens, de
elitaire Rockefeller Foundation voorspelt dat dit het "Doem decennium" zal worden. Veel wetenschappers,
filosofen en religieuze leiders hebben reeds lang apocalyptische gebeurtenissen in de nabije toekomst
voorspeld, toch kende sommige van deze boegbeelden de ware aard van onze diepe verbondenheid. De
recente verklaring van de wereldberoemde natuurkundige Stephen Hawking, dat de mensheid "de Aarde
moet verlaten of uitsterven tegemoet zien" is het moderne equivalent van de oude profetieën. Dus het is
logisch dat als ze weten dat een bepaalde oorzaak een bepaalde invloed zal hebben, vooral als het om ons
milieu gaat, dan wordt het voorspellen van het cumulatieve effect heel eenvoudig, zelfs onmiskenbaar. Is het
erg overdreven om te geloven dat de ondergang van de Aarde zou kunnen worden gemanipuleerd door
degenen met de middelen om dit te doen? Of is het misschien eenvoudigweg een natuurlijke cyclus van de
Aarde om zichzelf proberen te reinigen in een epische strijd tussen moeder natuur en de mensheid. Er zijn
mogelijk te veel variabelen om een bepaalde gebeurtenis of establishment de schuld te geven voor de
etterende ziekte die onze aarde in gevaar brengt maar het bewijs stapelt zich op dat de huidige koers van de
mensheid uiteindelijk het ons leven gevende woongebied zal vernietigen. Met andere woorden, als de vitale
schakels in de voedselketen zijn verbroken, als de oceanen en de bijen sterven, dan zullen zeker veel
menselijke sterfgevallen volgen.
Door: Howard Beale
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Voorspellen van Zonneactiviteit
Door JanSmith ⋅ september 15, 2010
Egyptische voorstelling van de aanbidding van de zonnegod.
Steeds meer blijkt dat de zon een uiterste bijzondere ster is. Weliswaar een kleine
ster in het hele geweld van groot, groter, grootst in het hele Universum van
zonnen/sterren, maar wij doen het ermee..! (Kijk eens HIER naar de verhoudingen
van onze zon, in vergelijking met andere zonnen/sterren..)
De Maya’s, de Egyptenaren en vele andere volkeren zagen de Zon als een
‘Godheid’, de scheppende kracht in ons planetenstelsel, op onze Blauwe Planeet.
Vanzelfsprekend is onze wetenschap volop bezig om de Zon te bestuderen en haar
activiteiten in beeld te brengen. Want naarmate de voorspellingen van de a.s. grote veranderingen op Aarde
meer en meer bewaarheid worden, lijkt ook de studie van de Zon een belangrijkere plaats in onze dagelijkse
‘realiteit’ te krijgen.
Vooral de immense kracht van de Zon, op het gebied van het uitstoten van zonnevlammen, de zg. Massive
Solar Flares (MSF), bezorgen ons op Aarde de nodige kriebels. Vlammen die direct het leven op Aarde
beïnvloeden. Daarom wordt het voorspellen van zonne-activiteit een steeds belangrijker onderdeel binnen
de zonne-wetenschap.
Een heel aards verhaal over de zon. Zie ook ons eerdere artikel over dit onderwerp. HIER
x
Het voorspellen van Zonneactiviteit
Nederlands tekst en vertaling voor Wanttknow.nl/be © Jan Smith
x
We ontkomen er niet aan: het doen van nauwkeurige voorspellingen van toekomstige zonneactiviteit blijft
een zaak van internationaal belang. Inmiddels is er een hele armada van satellieten die de Zon voortdurend
in de gaten houdt en massa’s gegevens naar de grondstations op Aarde zenden. Al die informatie wordt
verwerkt en is op een groot aantal websites van verschillende organisaties te zien.
Grafische weergave van de zonne-activiteit in de tijd.
“Pas op voor het aanstaande zonnemaximum” – dat is de onheilspellende
waarschuwing van hooggeplaatste ruimtevaartwetenschappers. Zij geloven dat de
Aarde omstreeks 2013 zal worden getroffen door nog nooit eerder voorgekomen
niveaus van magnetische energie afkomstig van zonnevlammen nadat de zon is
ontwaakt uit haar huidige diepe ‘slaap’.
Nationale energienetwerken zouden oververhit kunnen raken en het luchtverkeer kan
ernstig verstoord raken omdat elektronica, navigatie-instrumenten en belangrijke satellieten niet meer
werken.
“Ernstige zonnevlammen, de sterkste in honderd jaar, kunnen uitmonden in wijdverspreide storingen
in de energievoorzieningen en de kritieke communicatiemiddelen van steden en landen kunnen voor
lange tijd buiten werking raken”, zo waarschuwt Dr. Richard Fisher, directeur van de ‘Heliophysics
Division’ van NASA (de NASA-afdeling die zich bezighoudt met het bestuderen van de Zon – vert.)
“Dergelijke zonnestormen treden slechts enkele malen in een mensenleven op. Elke 22 jaar piekt de
magnetische energie van de Zon waarbij het aantal zonnevlekken en zonne-uitbarstingen iedere 11 jaar het
hoogste niveau bereiken. Dat is het zonnemaximum waarover men het zo vaak heeft. En natuurlijk is er dan
ook een zonneminimum – daarin bevinden wij ons op dit moment.”
NASA zegt dat de superstorm zal inslaan als een ‘bliksemflits’, met catastrofale
gevolgen voor de wereldgezondheid, nooddiensten en nationale en internationale
veiligheid, tenzij er adequate voorzorgs-maatregelen worden getroffen.
Communicatie– en navigatieapparatuur van ruimtesatellieten, maar ook die van de
luchtvaart alsmede van het internationale monetaire stelsel lopen ernstig gevaar. Alles waarin wij het volste
vertrouwen hebben en gevoelig is voor magnetische velden, zoals computers, Ipods en mobiele telefoons,
kan worden beïnvloed.
“We weten dat het eraan zit te komen, maar we weten niet hoe ernstig het zal worden”, zei Fisher.
“Systemen zullen gewoon vastlopen. De zonnevlammen veranderen het magnetisch veld op Aarde en het
gebeurt in een oogwenk, net als een blikseminslag. Dat is het effect van de Zon.”
Op een conferentie over het ‘Space Weather’ in Washington DC, kregen aanwezige beleidsmakers,
onderzoekers en regeringsfunctionarissen van NASA-wetenschappers soortgelijke waarschuwende woorden
te horen. Een ding is zeker, grote gebieden zullen zonder stroom en noodzakelijke dienstverlening komen te
zitten en het verhelpen van alle storingen zal moeizaam worden en lange tijd in beslag nemen. De Zon heeft
genoeg van dat spul in huis voor nog eens vijf miljard jaar!
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Het is dus van het allerhoogste belang dat we ruim van tevoren worden geïnformeerd over eventueel op
handen zijnde uitbarstingen en daarvoor zijn in het recente verleden al vele miljarden geïnvesteerd in
ruimtevaarttechnologie. Nieuwere typen satellieten, detectoren, sensoren en camerasystemen werden in
sneltreinvaart ontwikkeld in geostationaire banen om de Aarde gebracht. Ook ‘op de grond’ zijn
wetenschappers in allerijl in de weer met het ontwikkelen van een grote verscheidenheid aan geavanceerde
randapparatuur, beeldanalysesystemen en nieuwe software om alle verzamelde informatie snel en efficiënt
te kunnen verwerken.
Uit onderstaand bericht maken we op dat we weer een stap in de goede richting hebben gezet.
Nieuw Systeem voor het Voorspellen van Zonneactiviteit
Bron: ScienceDaily (2 september 2010)
Origineel op deze pagina: HIER
Onderzoekers van de Universiteit van Bradford hebben een nieuwe methode
ontwikkeld om zonnestormen vroegtijdig te voorspellen, waardoor miljarden
verslindende black-outs in energienetwerken en communicatie-systemen kunnen
worden voorkomen. Bij zonnewinden, of stormen zoals ze tegenwoordig worden
genoemd, komen enorme hoeveelheden heet gas en magnetische krachten vrij vanaf het oppervlak van de
Zon die met snelheden van ongeveer 1,5 miljoen kilometer per uur de ruimte worden ingeblazen.
In een rapport uit 2008 van de Nationale Academie voor Wetenschappen wordt de schade aan de ons
tegenwoordig zo vertrouwde elektronica en navigatie – en communicatie-systemen geschat op een bedrag
dat twintig keer zo groot is als de economische schade die door de orkaan ‘Katrina’ werd veroorzaakt.
Hoewel grote erupties van coronale zonnemassa er normaal gesproken enkele dagen over doet om de
Aarde te bereiken, duurde die ‘reis’ tijdens de laatste grote uitbarsting in 1859 slechts achttien uur.
Zonnevlammen – die ook zeer grote schade kunnen toebrengen aan communicatiesystemen – doen er
slechts een paar minuten over om die afstand te overbruggen. Daarom is vroegtijdige waarschuwing van
vitaal belang om van tevoren maatregelen te kunnen treffen om de ergste gevolgen van zonneactiviteit te
voorkomen.
Tot nu toe werd de voorspelling van het ‘Space Weather’ handmatig uitgevoerd door specialisten die naar
tweedimensionale satellietbeelden van de Zon zaten te kijken en waarschijnlijkheidsanalyses maakten voor
toekomstige zonneactiviteit. Maar een team van het Centrum voor Visuele Computertechnologie van de
Universiteit van Bradford heeft nu het eerste geautomatiseerde online voorspellingssysteem ontwikkeld,
waarbij gebruik wordt gemaakt van driedimensionale beelden die worden gegenereerd door de ‘Solar and
Heliospheric Observatory Satelite’, kortweg SOHO van NASA/ESA.
Het werkende ASAP-systeem kun je op DEZE website zien.
Het ‘Automated Solar Activity Prediction’ systeem, (ASAP), dat inmiddels door zowel
NASA als ESA wordt gebruikt, identificeert en klasseert zonnevlekken en voert die
informatie in een model dat de waarschijnlijkheid van het optreden van
zonnevlammen kan voorspellen. Het systeem is al in staat zes uur van te voren
nauwkeurig het optreden van een zonnevlam te voorspellen en het team is nog bezig
eenzelfde snelheid en nauwkeurigheid te bereiken voor het voorspellen van grote
zonne-uitbarstingen in de nabije toekomst.
Dr. Rami Qahwaji, die het onderzoek leidde dat werd gesubsidieerd door de
‘Engineering and Physical Sciences Research Council’ (EPSRC), zegt : “Het
voorspellen van Zonneactiviteit staat nog in de kinderschoenen, vergelijkbaar met de gewone
weersvoorspellingen van vijftig jaar geleden. Ons nieuwe systeem betekent echter een grote stap
voorwaarts. Door het ontwikkelen van een geautomatiseerd systeem dat ‘real-time’ kan werken, ontstaat de
mogelijkheid voor het sneller doen van voorspellingen en – wanneer er voldoende gegevens zijn – ook een
groter scala aan andersoortige activiteiten te voorspellen. Met de SOHO-satelliet van NASA/ESA, die 2
december 1995 reeds werd gelanceerd, krijgen we nu de kans de activiteit van de Zon veel gedetailleerder
waar te nemen, waardoor onze mogelijkheden voor het doen van voorspellingen alleen maar beter worden.”
Het ASAP-model is gebaseerd op historische gegevens die werd geanalyseerd met als doel patronen in de
zonneactiviteit vast te stellen. Dr. Qahwaji is nu op zoek naar nog meer subsidiegelden om het systeem
verder te optimaliseren en ervoor te zorgen dat ASAP in de toekomst ook kan worden ingezet in combinatie
met de nieuwste satellieten die speciaal werden ontwikkeld voor het monitoren van de Zon.
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/voorspellen-van-zonneactiviteit/
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Denkend aan Nederland zie ik door de tranen helemaal niets meer
101 dagen verder en nog steeds zit de Vernederlander ‘s avonds na het nuttigen van
een synthetische en zwaar milieuverontreinigende “maaltijd” braaf voor de televisie
om zich via stinkende rotzooi als Pauw en Witteman of het beschamende Powned te
laten vernederen door parasiet Den Haag. 101 dagen verder en nog steeds spreekt
men dagelijks hoop uit over de op handen zijnde formatie terwijl het stelletje
kinderachtige en betweterige kleuters het maar niet eens kan worden wie deze keer
het meeste mag gaan graaien. Zelden heb ik een bevolking zo diep zien zinken als
na deze “verkiezingen”. De grootste afgang in jaren en Vernederland blijft maar apathisch ja en amen
knikken. Man man man, wat gaat dit toch al volstrekt verloren land een walgelijke plaats worden om te
“leven”. Dat komt nooit meer goed.
In juni riep Mark R. enthousiast dat het een maandje zou gaan duren voordat de nieuwe kliek van dictators
aangesteld zou worden. Deze week riep Ivo O. hetzelfde. Hoe vaak wilt u nog bedrogen worden voordat u
het echt mooi vindt geweest? Wanneer trekt u uw hoofd uit uw kont en neemt u afstand van de zielige
misdadigers die de macht in handen hebben? Wanneer zegt u tegen dit beschaafde en Westerse land dat
het genoeg is geweest met het schenden van de mensenrechten? Wanneer laat u eens weten dat de
bemoeizucht genoeg geweest is en dat u zelf wel uitmaakt hoe u uw leven inricht? Waarom laat u
parasiterende ambtenaren sowieso bepalen wat “ongezond leven” precies is? Waarom neemt u aan dat een
Europese Unie die u al decennia vergiftigt met goedgekeurde additieven en een veehouderij die u dwingt vijf
dagen per week slavenarbeid te verrichten voor een stelletje gestoorde gekken, het op de een of andere
manier toch goed met u voor zouden hebben? Mankeert u misschien iets tussen uw oren?
Om onze gevangenis of boerderij de komende jaren nog wat onaangenamer te maken is er momenteel een
offensief gestart waarin gesuggereerd wordt dat de politie (vanaf volgend jaar waarschijnlijk beter bekend
onder de naam “kampbeulen”) mensen en geld tekort komt en dat het OM ook op zwart zaad zit. Is natuurlijk
helemaal niets van waar (men kan tenslotte nog wel dagelijks op honderden plekken langs wegen de triest
flitsende struikrover uithangen), maar met het kansloze drama dat zich nu voor onze ogen afspeelt is het
logisch dat dictatoriaal Den Haag vast wat maatregelen treft om hun eigen hachje en dat van de corporate
vrinden te beschermen. Het volk zou het er uiteindelijk toch maar eens niet mee eens zijn en iets willen gaan
ondernemen, dan heb je in ieder geval nu wel vast de mogelijkheid geschapen om het gepeupel met geweld
te onderdrukken. Veiligheid (u snapt nu hopelijk om wiens veiligheid het echt gaat) gaat tenslotte boven
alles. Nu de voetbalwet binnen twee weken verkracht is om ook buiten voetbalsituaties ingezet te mogen
worden, lijkt de tendens mij meer dan duidelijk.
Zoals te verwachten viel hebben onze dictators ook weer wat afspraken gemaakt om alsnog op rooftocht te
kunnen in Afghanistan waar harddrugs en olie in overdaad te vinden zijn. Geen Vernederlandse burger die
dit plunderen steunt maar kom op, daar gaat het ook helemaal niet om. Corporate belangen eisen dat
Afghanistan aangevallen wordt (wapens, drugs en olie) en dus huppelen we braaf met de vuist van de VS in
onze aars weer richting het land der ontploffende baardmannen die wij als Westen in eerste instantie zelf
aan wapens en bommen geholpen hebben. En dan hebben we daarna weer alle mogelijkheid om het
“oorlogsrecht” (monsterlijk verzinsel van geesteszieke en compleet gestoorde wezens) zoals gebruikelijk grof
te schenden. En natuurlijk ziet het er nu naar uit dat we eindelijk minimumstraffen krijgen die ook nog eens
lekker hoog worden. U weet het ondertussen: u bent een gore misdadiger en terrorist, u moet uw smoel
houden en ‘s avonds braaf voor de televisie kruipen om daar te horen hoe de wereld in elkaar steekt. Als u
dat niet doet, bent u crimineel en moet u bestraft worden. Dat de daadwerkelijke misdadigers, moordenaars,
parasiterende randdebielen en kansloze kinderverkrachters het land besturen en daarom nooit van hun
leven vervolgd worden, daar dient u maar genoegen mee te nemen. En nou die koppen weer dicht en braaf
aan het consumeren. Wat denken jullie wel.
Het wordt zooo gezellig de komende jaren. Met een CIOT dat dit jaar tot nu toe maar liefst reeds 2.000.000
opvragingen van NAW-gegevens gedaan heeft en een AIVD die haar afluisteren moet blijven melden maar
dat nog steeds niet doet (AIVD-argument: “We kunnen degene die we afluisteren niet vinden, sorry” Oh?
Wel kunnen afluisteren maar daarna niet meer kunnen vinden? Tuuuuurlijk) ligt een leven vol angst en
geweld in het verschiet.
Elke werkdag braaf naar je verplichte kutbaan om de centen op te brengen die vervolgens richting de Maffia
in Den Haag of de andere criminele families binnen het corporate bedrijfsleven geschoven worden. Elke
kilometer die je te hard rijdt wordt met dank aan de ANPR-uitbraak binnen onze landsgrenzen bestraft met
een verkeersboete die 15% hoger is dan de met 20% verhoogde boetes van twee jaar terug en zodra u op
straat een verkeerde blik richting oom agent geeft kan deze bijster intelligente meneer die gezakt is voor het
examen schoenveters strikken, u met dank aan zoiets moois als een voetbalwet binnenkort direct

Nieuwsbrief nr. 105 - 27 september 2010 - pag. 8

neerknuppelen. Oh ja, vergeet u ook niet braaf de chemische stoffen die tegenwoordig in supermarkten als
“voedsel” verkocht worden in grote mate te blijven nuttigen? Wel doen hoor, dociele, zwakke en zieke
schapen zijn tenslotte het best te managen. En neem anders nog wat gezellige alcoholische versnaperingen
zodat je apathisch in je bekrompen wereldje van zieligheid kunt blijven creperen. De overheid weet tenslotte
wat goed voor u is!
Ik las deze week dat “hufterigheid de nieuwe norm is geworden”. Dat klopt natuurlijk volledig. Zelden heb ik
zulk hufterig gedrag uit parasiet Den Haag zien komen als de afgelopen tijd het geval was. Een gezelschap
van omhooggevallen peuters dat graag wil gaan beslissen wat het braaf blatende paupervolk de komende
jaren allemaal niet mag en hoeveel geld zij precies in hun eigen zakken of in die van vuistvriendjes uit de
corporate sector doen glijden. Als dat niet hufterig is, dan weet ik het ook niet meer. Of een extreem falende
demissionaire en afgetreden oorlogsmisdadiger als Jan Peter B. die op onze kosten even gezellig richting
New York vliegt om daar waarschijnlijk zijn toekomstige carrière te doen starten. Best hufterig, vindt u niet?
Zoals elke week ook deze week weer een gevalletje als-het-kalf-verdronken-is: een parlementaire enquête
naar de staatssteun voor banken en verzekeraars. Zoals altijd weer achteraf, zodat er in ieder geval niets
teruggedraaid hoeft te worden en er geen parasieten het risico lopen om ineens niet meer te kunnen
parasiteren. Nee, zo’n enquête komt altijd precies op het juiste moment voor de corporaties, banken en
politieke criminelen die ons met de pistoolloop op de slaap vertellen wat we wel en niet moeten doen. De
enige reden dat zo’n zogenaamde enquête gehouden wordt is omdat men het op dit moment nog nodig vindt
om een bepaalde schijn op te houden. Neemt u maar van mij aan dat dat over niet al te lang ook stopt en u
gewoon in uw gezicht gepist wordt zonder daar dan een parlementaire enquête voor terug te krijgen.
Dus kom op, lieve lezers, laat u de komende tijd nog veel meer uitwonen. Dat heeft u tot nu toe zonder
noemenswaardig klagen of protest gedaan, waarmee het signaal voor onze hoeders duidelijk is: we doen
iets goed! Dus zet onze overheid haar trieste wanbeleid door en bouwt het nog verder uit: als u toevallig voor
uw raam stond terwijl uw minderjarige buurmeisje langs liep bent u een gore pedo maar als u een priester of
Joris Demmink bent, dan wordt u beschermd en mag u gewoon door blijven gaan met het verkrachten van
kinderen. En natuurlijk is er ook helemaal niets mis met banken die oproepen om kinderen op school
“financiële onafhankelijkheid” en vrijheid bij het uitgeven van bloedgeld aan te leren. Kunnen die kinderen
c.q. klanten daarna in ieder geval als klant en financierder bij diezelfde banken niet centraal staan. Volstrekt
normaal in een samenleving die niet om levende wezens draait. Ohja, uw consumptiedrift valt wat tegen,
kunt u daar misschien zo spoedig mogelijk wat aan gaan doen? Organiseren wij van de overheid in de
tussentijd van uw centen een leuk feestje. Okee? Mooi, dat dacht ik al.
Ja lieve mensen, u ziet het goed: uw gastheer is het een tikkie (understatement I) zat. Ik word er nogal moe
(understatement II) van om elke dag weer geconfronteerd te worden met dit beschamende schouwspel waar
heel Vernederland – of men nou een onafhankelijk nadenkend brein bezit of niet – zich aan onderwerpt. Elke
dag word ik wakker met het geluid van jankende kinderen die niet naar school willen maar dat wel moeten
omdat ze anders niet braaf hersendood gemaakt worden. Elke ochtend hoor ik het gezucht en gesteun dat
door mijn buren in de straat waar ik woon geproduceerd wordt omdat men oh zo graag naar hun werk gaat.
De stompzinnige sleur van vijf dagen per week je eigen waardigheid aan de kant schoppen om een of
andere inferieure bezigheidstherapie voor breindoden te gaan zitten verrichten. Een therapie die je
opgedrongen wordt door een stelletje machtsgeile despoten die net als u en ik niets meer zijn dan mensen
maar op de een of andere manier door nagenoeg de voltallige bevolking toch gezien worden als iets
bijzonders. Zo verschrikkelijk kansloos.
Houd u zelf vooral in de waan dat de maatschappij om ons heen wel in een gezonde staat verkeert, beste
lezers. Doe net alsof politiek wel in dienst van u en de andere burgers staat en doe alsof de klootzakken in
Den Haag daadwerkelijk ook maar ene reet om u en uw geliefden geven. Blijf tegen uzelf liegen en blijf
buigen. Ga lekker op Twitter beledigd zitten reageren als politici als Geert W. weer eens de zoveelste
tenenkrommende uitspraak doen om vervolgens de bij voorbaat even kansloze politieke en parasiterende
partij (of dat dan GL, D66 of de SP heet maakt echt geen ene fuck uit) van jouw keuze te gaan zitten
pushen. Blijf enthousiast meedoen aan het zielige theater van het “links en rechts zijn”. Nest je online lekker
tussen semi-intellectuelen en ga zitten ouwehoeren over de toekomst van democratisch Vernederland terwijl
je kinderen gehersenspoeld en je reet en eigenwaarde tot op de bodem uitgewoond worden. Klim elke
avond braaf voor die televisie om naar stompzinnige en nog verder hersendodende televisieprogramma’s te
kijken. Gebruik het journaal als leidraad voor je slavenbestaan en kom vooral niet in actie als er een heel
select gezelschap besluit je leven te verneuken. Waarom zou je ook?
Dussssss….kom op, hop, snel weer braaf achter die televisie met een bordje synthetische, ziekmakende en
verslavende stoffen en vanaf maandag weer zuchtend aan de slag met uw slavenarbeid! U kunt het!
http://anarchiel.com/display/denkend_aan_nederland_zie_ik_door_de_tranen_helemaal_niets_meer
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Gratis energie uit magneten
Door: Germen | Geplaatst: 18 sep 2010
Na enkele brainstorm sessie’s met vaste reageerders op Faqt, dien ik nu toch de vraag bij jullie in.
Als ik 2 perma magneten vasthoudt en ze naar elkaar toebreng, voel je duidelijk de krachten die deze
magneten op elkaar uit oefenen.
Waarom lukt het niemand om deze gratis energie om te zetten naar bruikbare energie?
Henrico
Alleen omdat er mensen zoals jullie waren die vinden dat het slimmer kan, hebben we nu allerlei
waardevolle dingen, variërend van geneesmiddelen tegen dodelijke ziekten tot voldoende gezond voedsel
en computerspelletjes. En bibberen we niet meer van angst voor boze geesten en de kou in een grot.
Magneten en energie
De veldlijnen van een magnetisch veld. Hoe dichter op elkaar, hoe sterker.
Dan je vraag. Magneten oefenen sterke krachten op elkaar uit omdat er een
magneetveld omheen hangt.
In magneetvelden zit veel energie. Die wordt gebruikt in bijvoorbeeld motoren om
elektrisch vermogen om te zetten in voortbeweging.
Inderdaad levert het energie op als je permanente magneten vlak bij elkaar brengt
(uiteraard wel een noordpool bij een zuidpool, anders kost het juist energie).
Behoud van energie in een magneetveld
Nu is er alleen een probleem. Je hebt niet veel aan een motor die maar één slag maakt en dan ophoudt. Je
moet die magneten dus weer van elkaar af trekken. En dat kost minstens zoveel energie als ze bij elkaar
brengen. Dus netto schiet je er niets mee op.
Ondertussen weten we ook waarom: de vier wetten van Maxwell zeggen dat elektrische en magnetische
velden conservatief zijn. Dat wil zeggen: als het veld niet verandert, kost (of levert) het netto nul energie als
je met een lading (elektrisch veld) of een magneet (magnetisch veld) van een bepaalde plaats een beweging
(maakt niet uit welke) maakt en dan weer terugkeert op precies dezelfde plaats.
Dus ook meerdere magneten gebruiken helpt niet: die andere magneten gebruiken dan precies even veel
energie als ze opleveren.
Perpetuüm mobile
Een apparaat waar meer energie uitkomt dan er in wordt gestopt, wordt een perpetuüm mobile (eeuwige
beweger) genoemd. Er zijn twee soorten: de eerste soort schendt de wet van behoud van energie(Eerste
Hoofdwet van de thermodynamica) , de tweede soort de wet van behoud of toenamevan entropie (wanorde)
(de Tweede Hoofdwet).
M.C. Escher lapt de perspectiefregels aan zijn laars. Kijk, zo wordt een perpetuüm
mobile een eitje...
Een motor die loopt zonder brandstofof andere energiebronis een voorbeeld van de
eerste soort, die haalt namelijk energie uit het niets.
Een koelkast die werkt zonder elektriciteit is van de tweede soort: weliswaar haalt hij
geen energie uit het niets, maar wel verlaagt hij de entropie door koude en warmte te
scheiden.Beide soorten kunnen volgens onze huidigewetenschappelijke kennis niet
bestaan. Tot nu toe is ergeen enkele werkende perpetuum mobile van welke soort
dan ook gebouwd, al beweren liefhebbers van samenzweringstheorieën vaak anders.
Is gratis energie per definitie flauwekul?
Nee. We weten nog lang niet alles van de natuur. Wie weet liggen er enorme energiebronnen verscholen in
de leegte of in de dingen om ons heen te wachten op een slimme uitvinder. Had je rond 1900 gezegd dat
een kilo uranium evenveel energie bevat als een huis tot de nok toe gevuld met benzine, dan hadden ze je
ook uitgelachen.
Ook een vraag? Stel hem via info(at)faqt.nl
Waarschuwing: Pauw & Witteman
Redactie - 16 september 2010
Moslims waarschuwen elkaar om niet bij P&W aan tafel te gaan zitten. In de
reacties volgt dan natuurlijk de oproep om P&W te stenigen...
Koddig stukje op Marokko.nl. 'Intelligente moslims' die elkaar waarschuwen om niet
bij de elite-racisten van Pauw & Witteman aan tafel te schuiven. Menige moslim
komt tijdens de uitzending verbaal in het nauw. En dat is natuurlijk de schuld van
Pauw, Witteman, ja iedereen, ... behalve de 'intelligente moslim' zelf.
Zo zie je maar weer: zelfkennis leidt niet altijd tot zelfreflectie.... http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12112
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Occulte therapie in doktersjas?
Published by Henk (Beheerder)
Wetenschappers en psychologen krabben zich achter de oren over het
verschijnsel. Desondanks wordt het zonder schroom aangewend als therapie in
de gezondheidszorg. In het Nederlands Dagblad van 31 augustus werd bericht
dat het Juliana Kinderziekenhuis binnenkort hypnose gaat toepassen bij de
behandeling van kinderen. Kinderen die last hebben van pijn, stress of angst kunnen aanvullend behandeld
worden met hypnotherapie. Deze kinderen wordt bovendien geleerd hoe zij zichzelf onder hypnose kunnen
brengen. Hoe ver de behandeling precies gaat is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat hypnose gezien wordt als
volkomen normaal en neutraal. Hypnotiseurs beweren dat een patiënt tijdens de hypnose slechts in een
toestand verkeert van verhoogde concentratie. Anders gezegd, iemand wordt in een lichte vorm van ‘trance’
geleid. Hypnose is een toestand waarin men zogezegd afdaalt naar het onderbewuste en niet meer alert is
op de omgeving. Bovendien is hij ontvankelijk voor sturing en suggestie van de hypnotiseur. Dit alles geeft
spanning met de oproep uit de bijbel om voortdurend paraat en waakzaam te zijn. (1 Petr.13)
Hoewel hypnose medisch erkend is, liggen haar wortels onmiskenbaar in het ‘occultisme’ De term
‘occultisme’ komt van het Latijnse woord occultus, wat ‘verborgen’ betekent en omvat alle activiteit waarbij
men zich inlaat met het zogenaamde ‘verborgene.’
Lees meer: habakuk.nu

Joodse voorspellingen voor het Nieuwe jaar
Kabbalisten voorspellen China's ondergang, Israëls expansie in Syrië, en een
aanval door gigantische kwallen. Het Joods Nieuwjaar is net begonnen en
daarmee een aantal voorspellingen, verrassend genoeg afkomstig uit de mond
van rabbijnen die gespecialiseerd zijn in 'koosjer' mystiek. Onder de afgegeven
profetieën zijn de ineenstorting van naties, de dood van een niet-joodse leider, en
de bloei van de Israëlische economie. "God zal dit jaar de wereld zuiveren en
China van de aarde wissen, er zullen daar zware stormen zijn," vertelde Nir Ben-Artzi, een lokale
Kabbalistische rabbijn, op een Jom Kippoer conferentie in Europa en de VS zal ook "uiteenvallen", zei hij,
toevoegend, "De aarde is moe van de onzuiverheden in de wereld en dit is de reden waarom er
aardbevingen zullen zijn." Ben-Artzi, die bovennatuurlijke krachten zou bezitten volgens zijn volgelingen,
had ook optimistische tijdingen voor zijn publiek, maar alleen waar het de Joden betrof. "Er zal geen einde
komen aan de realiteit in Israël. De staat zal groeien als wij Syrië en Jordanië opzij schuiven. Israël zal het
rijkste land in de wereld zijn in geld en in geest," zei hij. "Hoewel het misleidend klinkt, zal de Messias zich in
deze dagen openbaren." Rabbijn Mordechai Ganot, die iets meer wordt geaccepteerd door de mainstream
Haredim, vertelde ook zijn voorspellingen. Hij wordt beschouwd als een topspecialist in astronomie, ondanks
nog nooit een academische cursus te hebben gevolgd over het onderwerp. 'Davar Be'ito' (Alles op zijn tijd),
de populaire kalender die hij produceerde, portretteert wetenschappelijke kaarten van de hemel en de
planeetbanen. Hiermee voorspelde hij dat een leider in dit Joodse jaar zal sterven. "Als een
maansverduistering plaatsvindt in de maand Sivan, in de zomer, dan zal een grote heidense koning sterven
en een ander in zijn plaats opstaan, er zal grote verwarring tussen hen zijn," citeerde hij uit een oude tekst.
"Het is volkomen waarschijnlijk dat zijn dood vooraf zal gaan door een aardbeving. Dit wordt gezinspeeld in
een Bijbel vers."
Computervirus genaamd 'Tsjernobyl'
Een zonsverduistering wordt in de maand Tevet verwacht, slechts twee dagen voor Shvat, maar ondanks
het feit dat de berekeningen twee dagen verschillen waarschuwde hij dat: "Als de zon op Shvat verduisterd,
zal er grote verwarring over de wereld komen, en vanaf de kant waar de eclips begint zal er kwaad zijn in de
wereld en de hoogste bergen zullen worden vernietigd." Maar niet getreurd, er zijn ook scenario’s waarop
kan worden voorbereid. De rabbijn zei dat op de 22e van de maand Nissan, in het voorjaar, de mensheid
moet oppassen voor een computervirus genaamd 'Tsjernobyl', want die dag, volgens de Gregoriaanse
kalender, is de herdenking van de nucleaire ramp die zich daar voordeed, en dit zal wereldwijde hacken
veroorzaken. Op Tammuz, dat rond de zomer valt, voorspelt de kalender van rabbi Ganot dat "gigantische
kwallen" de oevers van Israël zullen binnenvallen en een gevaar zullen vormen voor zwemmers. Tenslotte,
in de maanden Tevet en Shvat adviseerde de rabbijn om geen ganzen te slachten, "omdat op het moment
van slachten, de engel van de ganzen toestemming heeft om de slachters schade toe te brengen."
ynetnews.com
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Slimme meter niet via celstraf maar ‘gedragsbeïnvloeding’
We moeten linksom of rechtsom aan de slimme energiemeter, maar leidt die wel
tot energiebesparing? De celstraf is in ieder geval gesneuveld. De vorige poging
van minister van Economische Zaken (EZ) Van der Hoeven om Nederland aan
de slimme energiemeter te krijgen, strandde in de Eerste Kamer vanwege
privacyoverwegingen en het dwingende karakter van de wet. Wie een slimme
meter weigerde, riskeerde een celstraf van maximaal zes maanden en een
boete tot 17.000 euro. Het ‘slimme’ van de energiemeter is dat die automatisch zijn standen doorgeeft aan
de energiemaatschappij. Die hoeft dus geen meterstandmannen meer de straat op te sturen. De meter moet
ook zorgen voor energiebesparing, door de consument meer inzicht te geven in het verbruik. In de nieuwe
wet, die nu bij de Tweede Kamer ligt, is deelname vrijwillig. Als het wetsvoorstel is aangenomen zullen naast
de al bestaande 270.000 slimme meters bij wijze van proef nog honderdduizenden meters in huizen worden
aangelegd. Daarna wordt de meter landelijk ingevoerd. Wil dat een succes zijn, dan moet 80 procent van de
huishoudens aan de slimme meter, zo berekende onderzoeksbureau KEMA voor Van der Hoeven. Dat gaat
nu niet via dwang met celstraf maar door middel van “promotie” (Lees: propaganda) gebeuren. Binnenkort
worden we bedolven onder een campagne van netbeheerders en de overheid via brochures en internet. Een
woordvoerder van EZ wil daarover nog niets kwijt, maar duidelijk is dat het niet alleen over informatie gaat.
In haar onderzoek schrijft KEMA namelijk: ‘Het beïnvloeden van de consument om te kiezen voor de
acceptatie van de intelligente meter heeft meer om het lijf dan alleen informatievoorziening. Het gaat om
gedragsbeïnvloeding.’ KEMA oppert zelfs om weigeraars dan maar de kosten te laten betalen voor het
handmatig opnemen van de meterstand. ‘Het is niet wat automatisch gebeurt, maar ik sluit het ook niet uit’,
zegt de EZ-woordvoerder. De consument moet dus aan de meter. Vooral door te benadrukken dat aan
privacybezwaren tegemoet is gekomen en dat de meter voor energiebesparing zorgt. Maar is dat wel zo?
Lees verder: depers.nl
Reacties
Straling!!
Een slimme meter kan namelijk ernstige energetische bezwaren voor uw leefklimaat met zich mee brengen.
Twee typen digitale meters: Wat storende straling betreft is er een groot verschil tussen het op afstand
bedienen van de meter via het elektriciteitsnet zelf (“laagspanningsnet” – “powerline techniek”) of draadloos
via een zendmast ("GPRS netwerk"). Zodra de meters worden uitgelezen, dit kan ieder uur zijn of een paar
keer per dag, treedt bij beide meters storende straling op. Het sterkst echter en het meest penetrante bij de
uitlezing via een GPRS netwerk. In de stand-by-stand is het verschil nog groter: Géén extra straling bij een
via het elektriciteitsnet bediende slimme meter en 24 uur lang sterk storende straling door uw hele huis bij
een draadloze slimme meter. Ter vergelijking: de straling van een draadloze digitale meter is - in stand-by
stand - minstens even sterk als van een GSM telefoon die dag en nacht "online" is. Bij uitlezing van de
draadloze digitale meter echter nog vele malen schadelijker. http://www.elektrostress.org/
Mobieltje naast bed kost nachtrust
In een Zweeds onderzoek zijn proefpersonen getest die moesten slapen in ruimten met en zonder straling.
De straling was even sterk als de straling van een mobiele telefoon naast het bed.
De proefpersonen wisten niet of ze aan straling waren blootgesteld of niet. De groep die sliep met GSM
straling viel moeilijker in slaap. Deze deelnemers sliepen ook minder diep. In de ochtend had een groot deel
van de groep last van hoofdpijn en somberheid. Na een Vlaams onderzoek dat vorig jaar is gehouden kwam
men tot dezelfde conclusie. Onderzoekers denken dat de straling van mobiele telefoons de hersenen te alert
houdt om een diepe slaap mogelijk te maken.
En wat van deze site te denken? http://fraktali.biz/chemtrail/energyboxene.html
Energiemeter in zweden wordt in verband gebracht met LOIS, bij ons beter bekend onder LOFAR zie
http://nl.wikipedia.org/wiki/LOFARen bv. deze http://www.bits-chips.nl/nieuws/achtergrond/bekijk/artikel/boerzoekt-draadloos-netwerk.html. Hoax of is deze energiemeter een wolf in schaapskleren?? Ik weet het niet.
Schokkend: Islamlessen op openbare scholen in Duitsland
Geplaatst door silviavideler op 17/09/2010
In de Duitse deelstaat Neder-Saksen worden islamlessen als regulier vak op
alle scholen ingevoerd waar islamitische leerlingen op zitten.
Het vak wordt nu al op ruim veertig scholen in Neder-Saksen onderwezen.
Islamondewijs vindt ook op scholen in Beieren, Baden-Wurttemberg en Rheinland-Pfalz plaats.
De Duitse Centrale Raad voor Moslims is blij met de plannen, meldt de regionale krant Hessisch
Niedersächsische Allgemeine. Voorzitter Yakup Tufan: ‘we pleiten er voor dat er in heel Duitsland op alle
scholen islamonderricht komt’. (EBO) - 17/09/10 Bron: AD
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Van Rompuy wil meer invloed van de EU op wereldvlak
Door community (initieel P.uncia), Op vri 17 sep 2010
Bron: (c) knack.rnews.be
De Europese Unie doet te weinig aan strategisch denken en slaagt er niet in haar
economisch gewicht te vertalen in meer politieke invloed op de wereldscène. Dat was
het uitgangspunt van de Europese top die donderdag in Brussel plaatsheeft. In de
marge werd overeenstemming bereikt over een vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea.
Onder leiding van voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad boog de
Europese top zich onder het thema 'de plaats van Europa in de wereld' buigt over het
buitenlands beleid van de Europese Unie. De 27 staatshoofden en regeringsleiders,
die voor de gelegenheid zijn vergezeld door de ministers van Buitenlandse Zaken,
bespreken onder leiding van Van Rompuy onder meer de relaties met China, Turkije, de EU-VS-top in
november. Ook het tussentijds verslag van de task force van de voorzitter van de Europese Raad voor een
beter economisch bestuur staat op de agenda. Dat is niet het geval voor de discussie over het Romabeleid
van de Franse regering, die tot een fikse discussie heeft geleid met de Europese Commissie. Maar vermits
op de top de lidstaten zijn vertegenwoordigd, wordt er officieel niet gesproken over de uitwijzingen van de
Romazigeuners.
'Europa denkt te weinig strategisch'
Van Rompuy stelde donderdag vast dat de Europeanen een tweederangsrol spelen op het geopolitieke
schaakbord. 'We spelen onder ons gewicht. We hebben meer coherentie en continuïteit nodig. We doen
eenvoudigweg niet genoeg aan strategisch denken', aldus Van Rompuy, die daar verandering in wil
brengen. Hij is ontevreden over de manier waarop de Europese Unie topontmoetingen met wereldleiders
aanpakt. Volgens hem worden er niet genoeg inspanningen geleverd 'om onze belangen op een consistente
wijze te verdedigen'. Volgens Van Rompuy moeten de EU en de lidstaten hun buitenlands beleid beter op
elkaar afstemmen om collectief gewicht in de schaal te kunnen leggen.
Vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea
In de marge van de Europese top hebben de ministers van Buitenlandse Zaken donderdag formeel
overeenstemming bereikt over de ondertekening van het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en
Zuid-Korea. Tijdens de top kon Italië over de streep getrokken worden. Dat was de enige van de 27 EUlidstaten die nog dwars lag. Het land vreesde te grote concurrentie van kleine en middelgrote wagens uit
Korea die Fiat uit de markt zouden duwen. In ruil voor haar goedkeuring van het akkoord verkreeg Italië een
uitstel van zes maanden voor de inwerkingtreding van het akkoord. Dat wordt nu 1 juli 2011 in plaats van 1
januari. Volgens de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere zal het
vrijhandelsakkoord ervoor zorgen dat 97 procent van de goederen die tussen de Unie en Zuid-Korea
verhandeld worden op termijn 100 procent tariefvrij worden. Het akkoord zal vooral invloed hebben op de
auto-industrie. Maar de tarieven zullen nog niet op 1 juli 2011 automatisch wegvallen. In de praktijk wordt het
voor grote en middelgrote wagens 1 juli 2014 en voor kleine wagens 1 juli 2016. Doel van het uitstel is de
Europese automarkt meer tijd geven om zich aan te passen aan de stijgende import van Koreaanse auto's.
Dit is de nieuwe Bin Laden
Geplaatst op: zaterdag 18 september 2010 door: Henk Steenhuis
Anwar al Awlaki mag een wat onbekende naam zijn, als het klopt wat The Daily
Telegraph schrijft, komt daar snel verandering in. Als binnen afzienbare tijd een grote
aanslag in een westers land zal plaatsvinden, is de kans groot dat Awlaki de
verantwoordelijkheid hiervan zal claimen. Bij de CIA staat hij hoog op de hitlist en de
chef van de MI5, de Britse spionagedienst, was deze week opvallend openhartig en
noemdehem 'the West Public Enemy No 1.' Awlaki is een geestelijk leider die vanuit
Jemen opereert, een land dat steeds meer angst inboezemt als centrum van nieuwe
mogelijke terreurdaden. Inlichtingendiensten houden het erop dathet aloude terreur
handwerk vanuit Pakistan/Afghanistan aan belang heeft ingeboet ten gunste van activiteiten in Jemen en
Somalië. al-Qaeda is als het ware verhuisd. Awlaki (39) is een geestelijke die zich bij voorkeur van internet
bedient. Via het web heeft hij een wereldwijd publiek opgebouwd, maar ook is hij de mentor van terroristen.
De Nigeriaan die met Kerst een vliegtuig boven Detroit wilde opblazen, is bijvoorbeeld een van zijn pupillen.
Zijn biografie is opvallend. In zijn jeugd woonde hij in de VerenigdeStaten waar zijn vader studeerde om later
minister van Landbouw in Jemen te worden. Awlaki spreekt perfectEngels en is vertrouwd met het Westerse
leven. Zelf studeerde hij in San Diego en Washington alvorens hij in de ban raakte van het ware geloof.
Inmiddels is hij een geestelijke die de jihad predikt en zo een enorm gezag opbouwde. En ook weet hoe de
haat tegen de ongelovigein daden moet worden omgezet.
Bron: The Daily Telegraph
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Een andere visie op de Islam, maar in hoeverre is die waar?
De onvermijdelijke ondergang van de Islam
Geplaatst op: zaterdag 18 september 2010, Bron: Der Spiegel
“De Islam is gedoemd ten onder te gaan. Het is een religie die geen enkel
antwoord heeft op de vragen van de 21e eeuw. Het is moreel, intellectueel en
cultureel in verval.” Hamed Abdel-Samad is de zoon van een Egyptische
imam, die nu doceert aan de Universiteit van München. Zijn nieuwe boek gaat
over “Der Untergang der islamischen Welt”. Want volgens Abdel-Samad staat de wereld van de Islam op het
punt in te storten. En hij zou het kunnen weten. Hij is lid en wetenschapper. “Er zijn wel 1,4 miljard moslims,
maar ze leven bijna allemaal in landen die bezig zijn in te storten en in landen zonder enige vooruitgang.”
Niks de Islam die de wereld aan het overnemen is. Onzin, denkt hij. De islam is niet bezig te zegenvieren,
maar bezig ten onder te gaan.
Met veel lawaai en strijdkreten, maar hulpeloos en gedoemd.Want er is geen
islamitisch land dat een deuk in een pakje boter kan schieten, ondanks die 1,4
miljard aanhangers.
Hamed Abdel-Samad
De enige manier om indruk te maken is door te dreigen en door pogingen tot
terreur. Niet de aankondiging van de overwinning, maar de zwanenzang.
“Er zijn wel verschillende stromingen in de Islam. Maar die zijn slechts van
belang voor de wetenschap, voor de media. Niet voor de massa’s. Voor hen is van
belang dat er in de moslimlanden stagnatie is en dat het achterlijke landen zijn. Dat
leidt dan weer tot agressief fundamentalisme. Dat extremisme is geen teken van
expansie, zoals Achterlijkheid en stagnatie
westerlingen denken en vrezen dat de Islam zal zegevieren. In tegendeel, het is een
teken dat het eind nadert.”“De Islam is een verdovend middel, zoals alcohol. Een
beetje kan helpen, maakt je vrolijk en kan een inspirerend effect hebben. Maar als je
teveel neemt wordt het gevaarlijk.”
westerlingen denken en vrezen dat de Islam zal zegevieren. In tegendeel, het is een
teken dat het eind nadert.”
“De Islam is een verdovend middel, zoals alcohol. Een beetje kan helpen, maakt je
vrolijk en kan een inspirerend effect hebben. Maar als je teveel neemt wordt het gevaarlijk.”

RSOE, de site die allerlei natuurverschijnselen rapporteert en
bijhoudt meldt de laatste maanden opmerkelijk veel aardbevingen
in Europa
‘Risico op aardbeving Londen zwaar onderschat’
vrijdag 17 september 2010 19:50
Londen moet rekening houden met een aardbeving. De kans hierop is
namelijk groter dan iedereen denkt.
Volgens onderzoekers is de kans op een fikse aardbeving die Londen
treft groter dan tot nu toe aangenomen
Dat zeggen wetenschappers van het Britse Geologische Onderzoeksinstituut, meldt de Britse zender BBC.
Zij hebben alle aardbevingen in het Verenigd Koninkrijk onderzocht en komen tot de conclusie dat de
kwetsbaarheid van de hoofdstad groter is dan tot nu toe aangenomen.
De zwaarste aardbeving in het Verenigd Koninkrijk was bij de kust van Yorkshire in 1931 en had een kracht
van 6,1 op de Schaal van Richter. Tot in Londen waren de schokken te voelen. De beelden van het
wassenmuseum Madame Tussaud zouden toen zijn omgevallen, melden de onderzoekers.
De wetenschappers zeggen dat er elke honderd jaar een zware beving plaatsheeft (minimaal 5 op de Schaal
van Richter). Ze benadrukken dat er in Londen nu vijftig keer meer inwoners zijn dan toen.
‘Dus als er in 1580 bij een aardbeving op honderden kilometers afstand twee doden vallen, kun je wel
nagaan hoe erg het zal zijn als er nu eentje plaatsheeft,’ aldus de onderzoekers.
‘Het is hier geen Tokio of San Francisco en de gebouwen in Londen kunnen heus wel tegen een stootje,
maar ik adviseer dat de bouwwerken in onze hoofdstad toch eens worden gecontroleerd,’ waarschuwen de
wetenschappers.
Door RobinvanderKloor
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DSB-bank bewust de afgrond ingeduwd?
Geplaatst door silviavideler op 17/09/2010
Op 8-12-2008 spraken DNB en AFM af: “Scheringa moet weg”
Het failliet verklaren van DSB heeft niets te maken met de
schadevergoedingen aan klanten, Scheringa is wel degelijk begaan
met de gedupeerden en tegen Scheringa bestond echt een complot.
Het hoofdredactioneel commentaar van de Volkskrant van zaterdag 11 september was een reactie op de
presentatie van het boek Project Homerus – Het miljardenspel met DSB. De krant schreef dat Dirk Scheringa
bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar nog één keer zijn favoriete rol van slachtoffer speelde
en de schuld van het faillissement van DSB elders neerlegde.
Onterecht, volgens de Volkskrant. DSB kreeg volgens de krant de genadeklap ‘toen Scheringa
schadevergoedingen aan gedupeerde klanten moest betalen. Hierop trok DNB de stekker eruit’. Ook vindt
de krant dat Scheringa’s verdriet de ondergang van zijn imperium betrof en niet het leed van de klanten en
dat, ten slotte, het verhaal van Scheringa slechts een complottheorie is.
Failliet
Al deze veronderstellingen zijn onjuist. Ten eerste heeft nog werkelijk niemand gezegd dat de
schadevergoedingen aan klanten de reden waren dat DNB de stekker eruit trok. Tot op heden is niet bekend
hoeveel gedupeerden er precies zijn, laat staan hoeveel compensatie zou kosten. Zelfs DNB en Scheltema
hebben nooit gezegd dat deze kostenpost de reden was om de bank failliet te verklaren. Sterker nog: dagen
ná de oproep van Lakeman verklaarden Financiën en DNB nog dat DSB voldoende solvabel en liquide was
(lees: ondanks de bankrun nog voldoende geld in kas had). Hoe de Volkskrant aan deze redenatie komt, is
volstrekt onduidelijk. Ten tweede meent de krant te weten dat Scheringa’s verdriet puur de ondergang van
zijn imperium betreft. Het tegendeel is waar. De aangifte die binnenkort tegen DNB wordt gedaan, behelst
onder andere een claim om het bedrag dat mensen met een achtergesteld deposito en mensen met meer
dan 100.000 euro spaartegoed zijn kwijtgeraakt, terug te eisen, zodat zij hun geld alsnog terug kunnen
krijgen. Daarnaast heeft Scheringa bij de boekpresentatie zelf gemeld (en daar zat de Volkskrant bij) dat het
hem spijt dat hij niets meer kan doen voor mensen die wegens zorgplichtschendingen gedupeerd zijn, want
daar gaan de curatoren nu over. Voor het faillissement werd uitgesproken was er nu juist net een regeling
getroffen met Jelle Hendrickx om gedupeerden te compenseren.Op 8-12-2008 spraken DNB en AFM af:
Scheringa moet weg. Door het faillissement duurt dat nu alleen maar langer.
Complottheorie
Ten derde is de complottheorie waar de krant op duidt, namelijk een opzet van de AFM en DNB om
Scheringa weg te krijgen, geen complottheorie, maar een daadwerkelijk complot, dat zelfs als zodanig is
vastgelegd in het rapport van de commissie-Scheltema. Sterker nog, er is zelfs een datum voor de dag
waarop de afspraak voor het pact tussen de twee is gemaakt: 8 december 2008.
Het hoofdredactioneel commentaar berust dus op drijfzand. Dat is helaas typerend voor veel reacties die
sinds donderdag zijn gekomen. Zo riep SP-Kamerlid en voormalig DNB-medewerker Ewout Irrgang vlak na
de presentatie, op Twitter: ‘Pyromaan wil na brand onderzoek naar kwaliteit van de brandweer. Scheringa wil
parlementaire enquête naar kwaliteit toezicht op DSB.’ Het boek had hij nog niet gelezen, maar hij had zijn
oordeel al klaar. Een vreemd oordeel, want Scheringa wil geen parlementaire enquête naar het toezicht op
DSB, maar naar de vraag hoe het kan dat de bank failliet is verklaard. Ook anderen oordeelden voordat zij
het boek hadden gelezen. Van Pieter Lakeman tot Johan Derksen en van Wouter Bos tot Arthur Docters van
Leeuwen. Van die laatste twee is dat te begrijpen: instanties als DNB, Financiën en de AFM hebben er baat
bij hun straatje schoon te houden. De meesten zullen waarschijnlijk helemaal niet op het boek reageren. Als
ze dat wel doen, vestigen ze er immers alleen maar de aandacht op. Het gaat natuurlijk om de inhoud van
het boek. Daarin wordt beschreven hoe DSB stap voor stap over de rand van de afgrond werd geduwd, hoe
dat niet had gehoeven en hoe nu niet alleen de ‘gedupeerden’ gedupeerd zijn, maar ook de werknemers,
mensen met achtergesteld deposito en de 100.000-plussers.
Redding
Er wordt onder meer beschreven hoe de bewindvoerders/curatoren een redding frustreerden in plaats van
faciliteerden. Ook wordt uitgelegd dat de grootbanken die betrokken waren bij een vangnetpoging onjuist
waren voorgelicht door DNB en dat zij het wellicht ook helemaal niet erg vonden dat buitenbeentje Scheringa
van het toneel zou verdwijnen.
Verder wordt uit de doeken gedaan hoe DNB na de oproep van Lakeman in oktober de duimschroeven
steeds verder aandraaide en op 4 oktober een haircut toepaste waardoor DSB niet werd gered, maar pas
écht in de problemen kwam.
De haircut hield in dat de liquiditeitsbuffer van DSB Bank door DNB zomaar met 875 miljoen euro werd
verminderd. Ter vergelijking: tussen 1 en 12 oktober zou in totaal 685 miljoen euro worden opgenomen door
klanten. DNB had DSB dus nog meer geld afgenomen dan alle klanten in drie bankruns voor elkaar hadden
weten te krijgen. De haircut van DNB was de echte bankrun geweest.
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Moeilijker
DNB zette nog meer stappen om het overleven nog moeilijker te maken, die allen zijn uitgewerkt in het boek.
Uiteindelijk was de toezichthouder verantwoordelijk voor het lekken over de noodregeling, die juist was
afgewezen door de rechtbank. Dát was de reden dat DSB failliet werd verklaard. Dat had niets te maken met
de producten van de bank.
De Tweede Kamer spreekt vandaag over een parlementaire enquête naar de kredietcrisis. DSB zou in dat
onderzoek moeten worden opgenomen. De onderste steen is immers nog lang niet boven en de 400.000
klanten van DSB verdienen het dat álle hoofdrolspelers publiekelijk verantwoording afleggen over hun rol.
Kirsten Verdel is auteur van Project Homerus – Het miljardenspel met DSB
Weer een manier om het gepeupel ‘rijp’ temaken
Geplaatst door silviavideler op 16/09/2010
Lees ook het 2e bericht uit de Volkskrant, eveneens door René Boogaard ons
toegezonden, wat nóg meer reden tot waakzaamheid geeft.
do 16 sep 2010 Foto: Ewa Lundgren
Waar is mijn kind?
AMSTERDAM- Je kinderen laten chippen zodat je ze altijd in de gaten kunt
houden. Het klinkt ideaal als je telkens weer wordt geconfronteerd met berichten in de media over vermiste
kinderen. Of vind je het ’chippen’ te ver gaan?
In een Franse crèche zijn ze van plan om vanaf volgend jaar in de kleding van alle kinderen een chip te
plaatsen om ze zo continue in de gaten te houden, berichtte de Volkskrant onlangs. De chips staan in
permanente verbinding met een bewakingscentrum van de kinderopvang, zodat precies kan worden gezien
wanneer een kind de crèche verlaat. Als dat gebeurt dan gaat er een alarm af en krijgen de ouders per sms
een waarschuwing. Echter het voornemen van de crèche is niet bij iedereen goed gevallen. Zo vindt het
stadsbestuur van Parijs waar de crèche gelegen is, dat de kinderen een beleid van absolute controle wordt
opgelegd. Ook kinderpsycholoog Dominique Ratia-Armengol, voorzitter van de vereniging van
kinderpsychologen, ziet de chip niet zitten. Het zou ’onnodige gevoelens van achterdocht en angst creëren
voor een niet bestaand gevaar’.
Bron: de Telegraaf en zie ook het onderstaande artikel:
Kinderen in crèche krijgen chip
Van onze verslaggever Iñaki Oñorbe Genovesi op 11 september ’10
Bron: De Volkskrant (Foto: Colourbox)
AMSTERDAM- Het voornemen van een Franse crèche een chip te plaatsen in
de kleding van kinderen om ze continu in de gaten te kunnen houden, is niet
bij iedereen goed gevallen. Zo verwerpt het stadsbestuur van Parijs, waar de
particuliere kinderopvang is gevestigd, het plan omdat het kinderen ‘een beleid
van absolute controle oplegt’.
De crèche is echter vastbesloten volgend jaar van start te gaan met het chippen van de kinderkleding. De
chips zullen in permanente verbinding staan met een bewakingscentrum van de crèche, zodat gesignaleerd
kan worden als een van de kinderen de opvang verlaat. Als dit inderdaad gebeurt, gaat bij het
bewakingscentrum direct een alarm af en krijgen de ouders een sms met een waarschuwing.
De chips werken met Radio Frequency Identification (RFID), een techniek die gebruikmaakt van radiogolven
en ook wordt toegepast in onder meer de ov-chipkaart. Volgens Patrick Givanovitch van het Franse bedrijf
Lyberta moet het chippen op de crèche aantonen ‘dat het ook geschikt is voor de veiligheid van kinderen’.
Achterdocht
Maar volgens Dominique Ratia-Armengol, voorzitter van de vereniging van kinderpsychologen, zal de chips
‘onnodige gevoelens van achterdocht en angst creëren voor een niet-bestaand gevaar’. Andere critici vrezen
dat het chippen meer te maken heeft met kostenbesparingen dan met veiligheid, een aantijging die de
Parijse crèche stellig ontkent. Maar tegenstanders wijzen op een Amerikaanse High School in San
Francisco, die chips bij leerlingen heeft geplaatst om zo flink te kunnen besparen op surveillerende
leerkrachten. De discussie over de wenselijkheid om kinderen in de gaten te houden met technische snufjes
is bepaald niet nieuw. Bij veel kinderdagverblijven in de VS is het al jaren mogelijk om in te loggen op een
website en het eigen kind op afstand te volgen via een webcam. En vooral na de roemruchte verdwijning van
de Britse kleuter Madeleine McCann in mei 2007 is de verkoop van speciale armbanden, kettingen en
mobiele telefoons voor kinderen explosief gestegen.
Maar ook overbezorgde ouders in met name de VS, Mexico en Colombia, voorzien hun kroost al jaren met
een chip met global positioning system (gps), zodat ze hun kinderen kunnen volgen.
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Europese denktank: Amerikaanse financiële chantage uitgewerkt in 2011
Honderden miljarden kostende stimulansmaatregelen hebben het nog even
kunnen uitstellen, maar vanaf 2011 moet Amerika echt aan de bedelstaf, met
alle ernstige sociale gevolgen van dien.
Na enkele maanden heeft de toonaangevende Europese denktank
LEAP/E2020 een nieuw Global Europe Anticipation Bulletin uitgebracht waarin
definitief geconcludeerd wordt dat de pogingen van het Westen en met name
de Verenigde Staten om hun economiën door middel van uiterst kostbare stimulansmaatregelen een
doorstart te geven, zijn mislukt. Vooral Amerika zal daar vanaf het voorjaar van 2011, als het land ongekend
diep zal moeten snijden in de uitgaven, vele jaren lang een torenhoge prijs voor moeten gaan betalen. De
plotselinge verergering van de crisis in veel landen betekent het einde van de illusie van 'economisch herstel'
zoals dat door Westerse leiders de afgelopen maanden werd voorgehouden. Dit herstel had echter geen
blijvend effect, omdat het enkel en alleen werd veroorzaakt door de biljoenen die de overheden in de banken
en in de economie pompten, waardoor het er slechts op léék alsof de crisis weer voorbij was. De komende
maanden zullen steeds meer mensen en regeringsofficials zich gaan realiseren dat de Westerse economie
in werkelijkheid nooit uit de recessie is gekomen. In Duitsland is dat nu al zichtbaar, waar het krachtige
economische 'herstel' van de laatste maanden van de ene op de ander maand volkomen in elkaar klapte.
Ben Bernanke een 'ordinaire afperser'
Het centrum van de crisis bevindt zich echter nog altijd in de Verenigde Staten, ondanks pogingen van de
Amerikaanse financiële en politieke elite om de aandacht naar Europa te verschuiven. Dat spel is voorbij en
de VS zal opnieuw de belangrijkste oorzaak van de in een duistere afgrond stortende wereldeconomie
blijken te zijn. Het is onmogelijk om aan deze 'Zeer Grote Amerikaanse Depressie' te ontsnappen.
Het al 60 jaar functionerende Westerse financiële en economische systeem begint met een donderend
geraas in elkaar te storten. LEAP/E2020 verwacht dat de Amerikanen in de eerste helft van 2011 zullen
moeten overgaan tot het verplicht innemen van een onvoorstelbaar hoge 'dosis zuinigheid'. Het land zal
geen andere keus hebben dan gigantisch in de uitgaven te snijden, wat over de hele planeet financiële,
monetaire, economische en sociale chaos zal veroorzaken.
Zoals ieder imperium dat op de rand van instorting staat is de VS overgegaan tot chantage en dreigementen
om te krijgen wat het wil, namelijk dat de rest van de wereld (China, Japan, Europa) de gigantisch uit de
hand gelopen uitgaven en monstrueuze tekorten van het land zullen blijven financieren. Ben Bernanke, de
topman van de Amerikaanse Federal Reserve (FED), bracht deze boodschap laatst zo diplomatiek mogelijk
over aan zijn collega's van andere Centrale Banken. Zolang zij de VS financieel overeind zouden blijven
houden zou hij er alles aan doen om de ineenstorting van Amerika -en daarmee van het wereldwijde
financiële systeem- te voorkomen. Als een centrale bankier zich op dergelijke wijze als een ordinaire
afperser gedraagt, ligt er gevaar op de loer, concluderen de experts van LEAP/E2020.
Werkeloosheid en sociale onrust nemen verder toe
De eerder gemelde economische groei in Amerika is snel aan het verdampen en de werkelijke werkloosheid
is opgelopen tot minstens 20%. De huizenmarkt is op een historisch laag niveau beland en zal vanaf het
vierde kwartaal van 2010 verder blijven dalen. Met 1 op de 5 Amerikanen zonder werk en 20% van de
bevolking dat nu al zelf fors moet snijden in de persoonlijke uitgaven zit een herstart van de op consumptie
gebaseerde Amerikaanse economie er absoluut niet in, wat de FED en de overheid tot nu toe met allerlei
misleidende maatregelen ook geprobeerd hebben.
Daarnaast groeit de sociale onrust in de VS met de dag en nemen als gevolg van het omstreden beleid van
de regering Obama de spanningen tussen de bevolkingsgroepen toe. Dit zou niet alleen kunnen resulteren
in een politieke impasse maar ook in toenemende gewelddadige protesten tegen de overheid en tegen Wall
Street, dat de bevolking van Amerika -en de rest van de wereld- laat opdraaien voor de schandalige
biljoenenspeculaties van de afgelopen decennia. De kleine Amerikaanse belegger heeft zich niet voor niets
afgewend van de aandelenmarkt, waardoor inmiddels 70% van alle beurstransacties voor rekening komt van
de grote beleggers en beleggingsfirma's. Nadat de eerdere verzekeringen van zowel de FED als de regering
Obama dat een economische depressie was afgewend gebaseerd bleken op luchtfietserij -om niet te zeggen
pure arrogantie-, is het echter maar de vraag hoe lang de rest van de wereld het nog pikt dat de VS telkens
opnieuw besluit om honderden miljarden dollars uit het niets te creëren om het land overeind te houden. De
Europese Centrale Bank (ECB) heeft al duidelijk laten weten dat het nog verder op laten lopen van de
Amerikaanse tekorten pure zelfmoord betekent. Daarnaast is China in steeds sneller tempo bezig haar
belangen in Amerikaanse dollars van de hand te doen.
2011 jaar van de waarheid
In de komende kwartalen zal volgens de Europese Denktank dan ook duidelijk worden dat de Verenigde
Staten niet langer synoniem staan voor vette winsten en/of gedeelde macht, met als gevolgd dat de steun
van haar partners en bondgenoten snel zal afkalven, zeker als door wordt gegaan op de ingeslagen heilloze
weg van 'Quantitative Easing'. Hierdoor zal de VS uiteindelijk geen andere keus meer hebben hebben dan
haar enorme schuldenlast te monetariseren, wat de dollar en alle Amerikaanse staatsobligaties onmiddellijk
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zal veranderen in toiletpapier. De wereld zal zich in het voorjaar van 2011 hoe dan ook realiseren hoe
ernstig de situatie van de VS is. Amerika zal gedwongen worden om ongekend diep te snijden in de
uitgaven, wat onvoorstelbare gevolgen zal hebben voor de bevolking. Inmiddels zijn tientallen miljoenen
Amerikanen door het financiële en economische beleid in permanente armoede gestort. Al 60 miljoen
Amerikanen zijn afhankelijk geworden van voedselbonnen. Amerika is niet langer het land van overvloed,
maar wordt in toenemende mate geregeerd door een select Witte Huis/Wall Street eliteclubje dat steeds
meer macht en rijkdom naar zich toetrekt, ten koste van de gewone burgers.
De FED zal ongetwijfeld nog enige wanhopige pogingen ondernemen om het onvermijdelijke doemscenario
af te wenden. Dit zal de toch al pijnlijke gevolgen voor het land echter alleen maar erger maken en een nog
grotere financiële en monetaire chaos veroorzaken die sinds de Grote Depressie van de jaren '30 van de
vorige eeuw zijn gelijke niet kent.
Xander - LEAP2020 - Zie ook:
11-08: Topeconoom Armstrong: Instorting Westen nabij
11-07: Schuld VS stijgt op één dag sneller dan begrotingstekort over heel 2007
Eerdere 'Europese denktank' artikelen:
18-05: Europese denktank ziet 'staatsgreep' en begin van Europese regering
19-04: Financiële instorting VK begint in mei, VS volgt eind 2010
21-03: Uiteenvallen wereldwijd politiek systeem begonnen
17-02: EU blijft overeind, VS en Groot Brittannië vallen om

Gigantische zonne-uitbarsting in 2013 kan aarde in chaos storten
Door community (initieel P.uncia), Op din 21 sep 2010
Bron: (c) www.gva.be (33x geklikt)
Het gevaar dat een gigantische zonnestorm de energiehuishouding en elektrische
infrastructuur op aarde volledig in de war stuurt is niet denkbeeldig. De Britse minister
voor landsverdediging Liam Fox hield daarover maandag in Londen een speciaal
noodoverleg. De zonne-activiteit zal in 2013 immers een hoogtepunt bereiken omdat
de zon dan op haar top in een 11-jarige cyclus komt. Wetenschappers houden terdege
rekening met een uitbarsting die energienetwerken ontwricht, communicatiesystemen het internet wellicht nog het snelst - platlegt, vliegtuigen aan de grond houdt en de voedselbevoorrading in
het gedrang brengt. Ook huishoudtoestellen zoals diepvriezers en gps-systemen zouden niet meer te
vertrouwen zijn.
Verbrande telegraaflijnen
Bij een gigantische zonne-uitbarsting in 1859 werden de telegraaflijnen in Europa en de Verenigde Staten
verbrand, kleurde de hemel over twee derden van het aardoppervlak bloedrood en werd verschrikkelijk veel
averij aangericht. Er zijn verhalen bekend van mijnwerkers en arbeiders die in het midden van de nacht aan
hun ontbijt begonnen omdat ze dachten dat het ochtend was. Dergelijke uitbarstingen komen eens om de
honderd jaar voor. Een kleinere zonne-uitbarsting in 1989 legde energiebedrijven in het Canadese Quebec
volledig lam. Liam Fox vertelde de aanwezigen in Londen dat een uitbarsting zoals die van 1859 nu
"onbecijferbaar" veel schade zou aanrichten en riep de wetenschap op om een verdedigingsstrategie te
ontwikkelen. Avi Schnurr, een voormalig veiligheisadviseur voor de
VS, maant aan tot vooruitziendheid: "Een geomagnetische storm kan
hele naties ontredderen. We mogen niet wachten op dergelijke ramp
om actie te ondernemen".
Kunstenaar vermoordt wereldleiders
Door Denneb, Op maa 27 sep 2010 - Complete artikel:
www.hln.behttp://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/photoalbum/detail/1/1162370/885182/1/Kunstenaarvermoordt-wereldleiders.dhtml
De Braziliaanse kunstenaar Gil Vicente heeft voor ophef gezorgd met tekeningen waarop hij negen
wereldleiders een kopje kleiner maakt. Met de reeks wil hij de aandacht vestigen op de misdaden waarvoor
de wereldleiders verantwoordelijk zouden zijn. "Aangezien ze zoveel mensen vermoorden, zou het een
gunst zijn om hen te doden. Waarom sterven mensen met macht nooit?", zegt Vicente.
Enkele slachtoffers van Vicente zijn: de voormalige Amerikaanse president George W. Bush, de Britse
Queen, Paus Benedictus XVI, de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva, de voormalige Israëlische
premier Ariel Sharon, het voormalige VN-hoofd Kofi Anan en de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad.
(gb)
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Joodse rabbi's voorspellen ondergang Westen, China en komst nieuwe wereldleider
Volgens rabbi Nir Ben-Artzi gaat God het komende jaar de wereld zuiveren
en zullen er overal grote rampen gaan plaatsvinden. Het Joodse nieuwe
jaar 5771 is een week oud en zal volgens Joodse rabbi's die zich hebben
gespecialiseerd in 'kosher' mystieke profetie een ongekend heftig jaar voor
de mensheid worden, met onder andere de ineenstorting van zowel de VS,
Europa als China en de dood van een belangrijke wereldleider als
'hoogte'punten. 'Dit jaar zal God de wereld zuiveren,' vertelde rabbi Nir
Ben-Artzi zijn toehoorders tijdens een Yom Kippur conferentie in Telamim. 'China zal door krachtige stormen
van het wereldtoneel worden weggevaagd. Ook Europa en de VS zullen uiteenvallen. De Aarde is moe
geworden van alle onreinheid in de wereld en daarom zullen er aardbevingen komen.' Ben-Artzi, die volgens
zijn volgelingen over bovennatuurlijke krachten beschikt, had echter ook goed nieuws, dat echter alleen de
Joden betreft. 'Er zal geen einde komen aan Israël. Het land zal juist groter worden, omdat we Syrië en
Jordanië omver zullen werpen. Dan zal Israël zowel wat geld betreft als 'geest' het rijkste land ter wereld zijn
en zal, hoewel dit misleidend kan klinken, de messias zich in deze dagen bekendmaken.' Rabbi Ganot:
Wereldleider sterft, ander in zijn plaats
Rabbi Mordechai Ganot is iets meer geaccepteerd door de belangrijkste haredim (fundamentalistische)
Joden, en kwam eveneens met voorspellingen voor het nieuwe jaar. Als verondersteld top-astronoom ondanks hier nooit voor gestudeerd te hebben- verwacht hij op grond van wetenschappelijke kaarten van de
hemel en de planetaire omloopbanen dat er dit jaar een belangrijke wereldleider zal sterven. 'Als er een
maansverduistering optreedt in de maand Sivan (mei/juni) zal een belangrijke heidense koning sterven en
zal er een ander in zijn plaats komen, wat veel verwarring zal stichten. Het is heel goed mogelijk dat zijn
dood vooraf gegaan wordt door een aardbeving. Daar lijkt een vers in de Bijbel op te wijzen.' Een
computervirus met de naam 'Chernobyl' zal op de 22e dag van de maand Nissan (maart/april) de wereld
onveilig maken. Het virus zal precies op de 25e verjaardag van de ramp met de kerncentrale bij de stad
Chernobyl in het huidige Oekraïne worden losgelaten en een wereldwijde hackersaanval inluiden. Kort
daarna krijgt de Israëlische kust in de maand Tammuz (juni/juli) te maken met een plaag van gigantische
kwallen. In de maand Tevet (december/januari) wordt een zonsverduistering verwacht, twee dagen voor het
begin van de maand Shvat (januari/februari). Ondanks het feit dat de berekeningen er twee dagen naast
zitten waarschuwde rabbi Ganot: 'Als de verduistering plaatsvindt in Shvat zal de wereld in rep en roer
raken. Van de kant waar de verduistering begint zullen er kwade dingen in de wereld gebeuren, waarbij de
hoogste bergen vernietigd zullen worden.' De voorspellingen van de rabbi's zijn gebaseerd op de ook in het
Jodendom omstreden Kabbalah leer waarin gedacht wordt dat ieder woord en getal in de Tenach (de
boeken van Mozes en de profeten van het Oude Testament) een bijzondere, verborgen betekenis heeft, op
grond waarvan ook de toekomst voorspeld zou kunnen worden. De afgelopen jaren raakte Kabbalah erg
populair onder Hollywood sterren zoals Madonna en Britney Spears. Volgens Joodse organisaties heeft
deze met New Age leringen vermengde veramerikaniseerde Kabbalah echter niets te maken met de 'echte'
Kabbalah. (1)
800 jaar oude Rabbijnse profetie precies uitgekomen
Over de geldigheid van dergelijke Joodse profetiën kan natuurlijk getwist worden. Niettemin is het
opmerkelijk dat een bijna 800 jaar oude profetie van een Joodse rabbi tot nu toe precies is uitgekomen. In
1217 profeteerde rabbi Judah Ben Samuel dat de Ottomaanse Turken precies 8 jubeljaren (400 jaar) over
Jeruzalem zouden heersen. Tussen 1517 en 1917 was dit inderdaad het geval. Daarna zou Jeruzalem één
jubeljaar (50 jaar) een niemandsland zijn, waarna het herstelde Israël eveneens één jubeljaar de controle
over de stad zou krijgen. Ook dit blijkt tot nu toe precies te kloppen. Precies 50 jaar na 1917 heroverde het in
1948 herstelde Israël Jeruzalem op de Arabieren. De 50 jaar na 1967 zouden volgens rabbi Ben Samuel de
in de Bijbel geprofeteerde 'laatste dagen' of 'eindtijd' zijn, en in 2017 afgesloten worden met de komst van de
Messias. Ook volgens veel christelijke Bijbel- en profetiegeleerden is de periode 2010-2017 de allerlaatste
fase van deze 'eindtijd', in de Bijbel de Verdrukking genoemd.
Web Bot en Timewave Zero bevestigen Bijbelse profetiën
Daarnaast worden de 'doem'voorspellingen voor de komende jaren bevestigd door veelal dubieuze buitenBijbelse bronnen zoals Timewave Zero en het Web Bot. Beide onafhankelijk van elkaar functionerende
rekenmethodes voorzien een grote omwenteling aan het einde van 2010, met name in de maand november.
In de weken en maanden daarna zouden mogelijk 1,3 miljard mensen kunnen omkomen als gevolg van
onder andere de Derde Wereldoorlog. Voor christenen dienen echter alleen de Bijbelse profetiën als
leiddraad genomen te worden voor de toekomst. Het geschetste toekomstscenario in het boek Openbaring
is in dat opzicht al gruwelijk genoeg, aangezien Jezus aan Johannes liet zien dat in de eindtijd zo'n
tweederde van de mensheid zal omkomen als gevolg van een groot aantal verschrikkelijke rampen, oorlogen
en ziektes. Timewave Zero en het Web Bot zijn dan ook niet meer dan gedeeltelijke maar soms zeer
nauwkeurige bevestigingen van wat God al ruim 1900 jaar geleden aan Johannes bekend maakte.
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Profetie Rabbi Kaduri: Komst Messias nabij
Een recente, buitengewoon bijzondere profetie werd gedaan door de hoog in aanzien staande en inmiddels
overleden rabbi Yitzhak Kaduri. Kaduri profeteerde dat de Messias kort na de dood van de al ruim vier-eneen-half jaar in coma liggende voormalige Israëlische premier Ariel Sharon zou verschijnen. Door middel van
een briefje, dat pas een jaar na zijn dood geopend mocht worden, onthulde Kaduri ook de Naam van de
Messias: Yehoshua / Yeshua, oftewel: Jezus, iets dat zijn vele volgelingen in grote verbijstering achterliet,
aangezien vrijwel alle Joden Jezus Christus als Messias verwerpen.
Xander - (1) Ynet News - Zie ook:
27-07: Profetie Rabbi Kaduri (REDUX): 'Messias verschijnt na dood Ariel Sharon'
24-06: Web Bot: 2010 jaar van 'scheiding', zonnevlam en schokkende gebeurtenis uit de lucht
29-05: Web Bot: 5 scenario's 2e helft 2010 met 1,3 miljard doden
27-04: Clif High (Web Bot): Derde Wereldoorlog in november
19-01: (/18e eeuwse Rabbijnse profetie wijst op spoedig begin herbouw Tempel - 800 jaar oude profetie
voorziet terugkeer Messias in 2017)
2009:
07-11: Kunnen we weten of we in de eindtijd leven, of niet? (2)
31-10: Kunnen we weten of we in de eindtijd leven, of niet? (1)
06-10: 2010 lijkt sleuteljaar voor zowel christenen als Israël te worden
04-08: Rabbi bevestigt onbedoeld Jezus' woorden: 'Ik zag de satan als Barak O Bama'
13-07: De Opkomst van Apollyon (12): Zowel Bijbel, Maya's, I-Ching, Web Bot als Vrijmetselaars wijzen naar
2012

Bill Gates: Laat jury beslissen over leven of dood zieke ouderen
Bill Gates liet zich al eerder opvallend uit over het gebruik van vaccins om
te bevolkingsgroei van de Aarde te reduceren. Microsoft-oprichter en
multi-miljardair Bill Gates heeft opnieuw voor de nodige controverse
gezorgd door impliciet te stellen dat men zieke oude mensen die dure
medische zorg ontvangen beter dood kan laten gaan en het geld dat
daarmee uitgespaard wordt in te zetten voor het behoud van banen voor
bijvoorbeeld leraren. Volgens Gates is er een 'gebrek aan bereidheid' om te overwegen of er een keuze
moet worden gemaakt tussen het 'uitgeven van een miljoen dollar aan de laatste drie maanden van een
patiënt' en het ontslaan van tien leraren. 'Maar dat wordt een doodsjury genoemd en die discussie zou je niet
mogen voeren.' Gates maakte zijn opmerkingen al twee maanden geleden tijdens het Aspen Ideas Festival
in het yuppies-wintersportparadijs Aspen in Colorado. Zijn woorden kregen pas aandacht nadat er afgelopen
zondag een filmpje van verscheen op diverse conservatieve websites zoals Breitbart.tv en The Blaze. De
suggestie van Gates dat het eigenlijk zonde van het geld is om oma nog een paar maanden in leven te laten
raakt precies de kern van het massale verzet van de Amerikaanse bevolking tegen 'Obamacare', het
volksgezondheidsbeleid van president Barack Obama. 'Obamacare' voorziet immers inderdaad in de
oprichting van een 'kosten/baten commissie' die gaat bepalen welke zieken in aanmerking komen voor
medische behandeling en voor welke dit 'zinloos' (lees: te kostbaar) wordt geacht. De woede van de
Amerikanen richt zich daarbij vooral op het feit dat de regering Obama er wél op staat dat ziekenhuizen
gratis (nood)hulp blijven verlenen aan illegale immigranten (2), op kosten van de belastingbetaler - die dus
maar moet afwachten of hij of zij bij ziekte in het ziekenhuis de noodzakelijke medische zorg toegewezen
krijgt. Bill Gates deed eerder de nodige wenkbrauwen fronzen door te pleiten voor het massaal vaccineren
van de bevolking in de Derde Wereld landen met als doel de 'bevolkingsgroei' terug te dringen. Dit leek een
impliciete bevestiging van de reeds jarenlang bestaande vermoedens dat vaccins die in de Derde Wereld
worden gebruikt voorzien zijn van stoffen die mensen onvruchtbaar kunnen maken. De oprichter van
Microsoft staat beslist niet alleen met zijn ideeën. John P. Holdren, door Obama benoemd als de
wetenschappelijke adviseur van het Witte Huis, pleitte al in 1977 in zijn boek 'Ecoscience' voor een
'dictatoriaal planetair regime' dat draconische maatregelen -waaronder gedwongen vaccinaties om mensen
te steriliseren- zou moeten invoeren om de bevolking van de Aarde massaal terug te dringen.
Xander - (1) Prison Planet ; (2) The New York Times - Zie ook:
06-03: Bill Gates: Groei wereldbevolking reduceren door vaccins - 2009:
27-09: Depopulatie door sterilistatie: De verborgen werking van het Mexicaanse griepvaccin
27-05: Bilderberg-ingewijde bevestigt dat elite 2/3 van mensheid wil 'verwijderen'
21-03: Georgia Guidestones... (depopulatie plannen al jaren open en bloot in steen gebeiteld
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10/10/10: Bijzondere datum of bijgeloof?
Ook in de Bijbel hebben getallen een speciale betekenis
De binaire code 101010 staat voor het getal 42, in de Bijbel geassocieerd
met zowel de eerste als de (komende) tweede komst van Jezus Christus.
Over ruim drie-en-een-halve week is het zondag 10 oktober 2010, oftewel
10/10/10. Wereldwijd kijken talloze mensen uit naar deze bijzondere
datum, al is het 'alleen maar' om op die dag te gaan trouwen - en dan nog
het liefst om 10.10 uur 's ochtends, zoals in bijvoorbeeld Australië het geval is. Sommige menen dat er een
speciale 'hogere' betekenis aan deze drievoudige '10' verbonden is. De meesten van ons worden geboren
met 10 vingers en 10 tenen, ons rekensysteem is gebaseerd op het decimale stelsel en top-10 lijstjes over
van alles en nog wat zijn aan de orde van de dag. Ook in de Bijbel hebben getallen een bijzondere
betekenis; het bekendste voorbeeld zijn natuurlijk de 10 geboden die God aan Mozes gaf en de 10 plagen
waarmee God de Egyptenaren trof omdat deze weigerden het volk Israël te laten vertrekken naar het
beloofde land. Jezus Christus gebruikte het nummer 10, dat staat voor 'compleetheid', in de gelijkenis van de
10 maagden (Matteüs 25), waarmee hij aangaf dat veel gelovigen op het moment van Zijn terugkomst niet
gereed zullen zijn en daarom zullen worden afgewezen. Andere getallen die veelvuldig in de Bijbel
voorkomen zijn het 'geestelijk volmaakte' getal 7 (zo'n 400 keer, denk o.a. aan de door God ingestelde week
van 7 dagen) en het getal 40, dat gewoonlijk geassocieerd wordt met een tijd van beproeving of
onderwijzing. Tevens regende het 40 dagen op de ark van Noach, werden de Israëlieten als straf voor hun
ongeloof 40 jaar de woestijn ingestuurd, vastte Jezus 40 dagen in de woestijn terwijl hij verzocht werd door
de duivel en was Hij nog 40 dagen na Zijn opstanding uit de dood op Aarde om Zijn discipelen te
onderwijzen.
101010=42 en de 2e komst van Jezus Christus
Bijzonder is dat de binaire code 101010 gelijk staat met het gewone getal 42, dat in de Bijbel in verband lijkt
te staan met de tweede komst van Jezus Christus. Tijdens zijn eerste komst kwam hij tijdens de 42e
generatie na Abraham. De 'Opname' van de gelovigen vindt 42 maanden óf 2x42 maanden plaats vóór de
zichtbare terugkeer van Jezus op Aarde. Daarnaast komt het Griekse woord voor 'wederopstanding'
(anastasis) 42 x voor in het Nieuwe Testament. Sommige christenen geloven dat de Verdrukking reeds in
2008 begonnen is, 42 profetische jaren (1 profetisch jaar = 360 dagen) na de bevrijding van Jeruzalem in
1967. Volgens deze redenatie komt Jezus in 2015 terug, precies één profetisch jubeljaar na 1967. Tevens
wordt in 2015 de 3e periode van 42 profetische jubeljaren afgesloten. Tussen de Schepping en de eerste
komst van Jezus zaten 2 periodes van 42 profetische jubeljaren. In de Bijbel wordt echter ook
gewaarschuwd tegen waarzeggerij, de heidense praktijken waarmee op grond van bepaalde voortekenen en
soms met behulp van 'bovennatuurlijke' machten geprobeerd wordt de toekomst te voorspellen. Dat God
deze praktijken sterk afwijst blijkt onder andere uit deze tekst: 'U hebt uw volk, Jakobs nakomelingen,
verstoten. Zij waren ontvankelijk voor invloeden uit het Oosten, net als de Filistijnen lieten zij zich in met
waarzeggerij, ze zijn met vreemde gebruiken vertrouwd geraakt.' (Jesaja 2:6, NBV) Niettemin moet er
duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen op de Bijbel gebaseerde getallen, datums en berekeningen
('Wie verstand heeft, berekene het getal van het beest...' Opb.13:18) en heidense (occulte) vormen van
waarzeggerij. Verder moet bedacht worden dat de datum 10/10/10 gebaseerd is op een heidense -en dus
niet Bijbelse- kalender.
10/10/10: Gebeurt er iets... of niets?
Samengevat zijn er ten aanzien van 10/10/10 drie mogelijke uitkomsten : 1. Er gebeurt iets goeds. Er is
echter geen enkele wetenschappelijke basis om dit te geloven; noch zijn er logische verklaringen voor te
geven. De verwachting dat er iets goeds gaat gebeuren op 10/10/10 is puur gebaseerd op een 'spiritueel
gevoel', geloof en/of optimisme. Dat hoeft niet persé iets slechts te zijn; tenslotte weten we niet alles en is de
mogelijkheid dat er inderdaad iets goeds gebeurt op deze dag niet helemaal uitgesloten. 2. Er gebeurt
helemaal niets. Dit is het meest waarschijnlijke scenario. Het feit dat een bepaalde dag toevallig de
bijzondere datum 10/10/10 heeft wil absoluut niet zeggen dat er iets speciaals met deze dag aan de hand is.
Gewoonlijk gaan dit soort dagen (01/01/01; 04/04/04; etc.) dan ook 'normaal' voorbij. 3. Er gebeurt iets
slechts. Ook hier is geen enkele wetenschappelijk basis of logische verklaring voor. De verwachting dat deze
datum een 'doemdag' zal zijn is enkel gebaseerd op pessimistische voorgevoelens. Toch is ook dit niet persé
vals, aangezien er tegenwoordig iedere week wel ergens in de wereld een ramp lijkt te gebeuren. De
mogelijkheid dat er dus inderdaad iets slechts gebeurt op 10/10/10 is dus niet nul. Een aantal willekeurige
commentaren op het internet over 10/10/10: * 'Ik word 34 op 10/10/10. Dit is met afstand het ergste jaar uit
mijn leven geweest. Ik hoop niet dat dit een voorteken is van wat er op deze dag gaat gebeuren!' (Rebecca)
* 'Op 10/10/10 zal de wereld getroffen worden door 3 dagen duisternis. Dat is een waarschuwing van God,
omdat de wereld ontspoord is en de mensen te slecht zijn geworden. Maar daarna gaat het weer goed, er
komen alleen maar 3 dagen van complete duisternis.' (Anoniem) * 'Laten we hopen dat de globalistische
kliek die achter alle wereldcrises zit niet besluit om op die dag opnieuw een door de staat gesteunde
terreuraanslag uit te voeren. Over de hele wereld ontdekken steeds meer mensen dat de globalisten gek zijn
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op numerologie.' (Toma) * 'De Amerikaanse regering zal op 10/10/10 iets in scène zetten, denk ik. En dat zal
niet iets positiefs zijn.' (Sean) Als er niets gebeurt op 10/10/10 dan kunnen getalfreaks altijd nog uitkijken
naar 11/11/11 en natuurlijk 12/12/12, 9 dagen voor het beruchte einde van de Maya kalender op 21/12/12.
Vanaf 2013 wordt het echter wat lastiger om een vergelijkbare getalscombinatie te vinden.
Xander, Gebaseerd op: World Net Daily - Zie ook:
2008: 20-10: '42' als antwoord op de vraag wanneer Jezus terugkeert (zie elders)

Van de Hoedjes en de Rand
Iets te optimistisch uit de Stortplaats overgenomen door Chiel.
Origineel is hier te vinden. Mijn nederige excuses.
De ega’s van de politiekehielite (nieuw woord - ‘zij die naar onder trappen en naar
boven likken en met de hielen klakken zodra het koningshuis dat wenst’) hebben
besloten dit jaar geen hoedje te dragen. Een mooi demissionair gebaar.
Dehielitairepolitieke mutsen daarentegen maakten dat gemis meeeeeerrrr dan
goed.Als ‘zo binnen’ werkelijk gelijk aan ‘zo buiten’ is dan moet een hoedje het 1 en
ander over het innerlijk en de manier van denken van de draagster prijsgeven.
Kijkt en denkt U even mee?
Marianne Thieme brengt de actie ‘Fish Free Friday’ ernstige schade toe door dit ..eh..
ding op haar verwarde brein te zetten:
Sabine Uitslag en haar scharrel betrapt onder een haringkraam:
Aanstaand VVD-staatssecretaris Betty de Boer laat alvast een voorproefje van haar
toekomstig beleid zien:
Elly Blanksma (onthoudt die naam!) kijkt het liefst naar rechts:
Jeanine Hennis dekt zich nu alvast in:
Weinig aan toe te voegen. Behalve dat de in een parallelle wereld levende Helma
Nepperus kandidaat voor een ministerpost kan zijn. En dat stemt op zijn zachtst
gezegd ongerust:
Als dit onze volksvertegenwoordigers zijn spoort dit land voor geen meter. En kom niet aan met ‘smaken
verschillen’ of ‘het is een oude traditie’, ‘moet toch kunnen’, uhuh, maar nee: deze vrouwen zijn kierewiet,
van ‘t padje af, komen een frietje te kort om een Happy Meal te zijn. Deze vrouwen dragen de ‘komende
jaren de zware taak het land te behoeden voor de afgrond’. Een heerlijke gedachte. Hetkangewoon niet
meer goed gaan. Hopelijk is het kabinet volgend jaar nog steeds de-missi-on-air en
nemen deze ignorante en overbetaalde troela’s een voorbeeld aan de ega’s van hun
collega’s. Dat zou hen pas sieren.
Behalve de dochter van Mariette ‘Hortensia’ Hamer dan. Die weet nog niet beter.
Wat was het meest opmerkelijke van deze 24e dinsdag van April?
Niet de waxinelichtjeshoudergooier. Dat isofeen boze eenling geweestofeen actie van een agent provocateur
om het imago van Ouwe Klaresteit wat op te vijzelen. Aangezien we de geheime diensten niet
vanzoveelamateurisme verdenken gokken we op het eerste.In beide gevallen levert het trouwens niets dan
ellende op. Hoewel, nu er stemmen opkomen als ‘het had voor hetzelfde geld een
handgranaat kenne weze’ levert het misschien nieuwe kekke wetgeving op. Niet de
politieboot die, tuffend in de Hofvijver, een glasvezelkabel van de omroep doormidden
voer. Hoewel het voorval haast symbolisch is voor deze tijd en de haat-liefde
verhouding tussen pers en politie. Holland op zijn allersmalst: vijvertje, politiebootje,
kabeltje, krak. Niet omdat bij een verontrustend grote groep oplettende Internetters het
sterke vermoeden rees dat de knngn zich teut als een vuvuzela door de
ongeïnspireerde tekst Terpstraade. Hoewel hearsay want nog geen beelden gezien (?)
had Streepie die indruk gek genoeg ook al op 5 mei. Indien waar: zeer tekenend voor
deze gekke tijden. Indien onjuist: wat was erdanmet haar aan de hand? Niet eens de
blinde en wereldvreemde arrogantie waarmee dit volkomen achterhaalde en
knetterdure ritueel, waarin de elite bekend maakt wat ze de komende tijd allemaal met
ons geld gaan uitvreten, ook dit jaar weer op elke burger zal worden verhaald. En ook
niet de ziekelijke onverstoorbaarheid waarmee JPB zich naar zijn toekomstige bazen begaf cq er tussen uit
naaide. Nee.
De verspreking van Ferry Mingelen - ...het koninklijk gezwel..uh..gezelschap… - deed mijn hart glimlachen.
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Berekeningen en tijdlijnen aangaande de 'laatste dagen' (DEEL 2)
'42' als antwoord op de vraag wanneer Jezus terugkeert
In de legendarische, bizarre Engelse science-fiction serie en speelfilm
'The Hitchhiker's Guide to the Galaxy' wordt aan de gigantische
supercomputer Deep Thought de 'ultieme vraag van het bestaan'
gesteld. Na 7,5 miljoen jaar 'nadenken' komt Deep Thought met HET
antwoord: '42'. Heel wat minder fictief is de ultieme vraag die eschatologen -onderzoekers van de Bijbelse
eindtijd-profetieën- zich voortdurend stellen: wanneer komt Jezus Christus terug? Frapant genoeg zou het
antwoord wel eens hetzelfde kunnen zijn, namelijk: '42'. In dit deel 2 nog niet de in deel 1 beloofde Joodse
tijdlijnen (die volgen nu in deel 3), maar een analyse van het belang van het Bijbelse getal '42' in het licht van
de (eind-)tijd waarin wij leven en de aanstaande wederkomst van Jezus. 42 generaties
Het nummer 42 lijkt duidelijk verband te houden met de tweede komst van Jezus Christus. Tijdens zijn
eerste komt naar deze wereld kwam hij in de 42e generatie na Abraham. De opname van de gemeente
geschiedt óf vlak voor de 42 maanden durende regeerperiode van 'het beest' (Opb.13:5), óf 42 maanden
voordat diens regeerperiode begint, aan het begin van de (grote) verdrukking (al naar gelang met uitgaat van
3,5 of 7 jaar). Jezus keert openlijk en zichtbaar terug na de 42 maanden waarin 'het beest' de macht over de
aarde heeft gehad. Dan zal Hij de macht van het beest vernietigen en de satan binden, waarna het 1000
jarige vrederijk zal aanvangen. Van Abraham naar David zijn 14 generaties; van David naar de Babylonische
ballingschap zijn 14 generaties, en van Babylon naar de eerste komst van Christus zijn eveneens 14
generaties (Matteüs 1:17). 3 maal 14 generaties = 42. Het Griekse woord 'anastasis' komt 42 maal voor in
het Nieuwe Testament. 39 keer is dit vertaald met 'wederopstanding', 1x met 'opstaan', 1x met 'opgewekt tot
leven' en 1x met 'zullen opstaan'. 42, of 3x14, heeft op nog een andere manier te maken met de opstanding
der doden, die voor de gelovigen in Christus zal plaatsvinden bij de opname van de Gemeente. 3 = de 3e
dag waarop Jezus opstond uit de dood. Jezus spreekt 3 Griekse woorden tegen Lazarus om hem uit de
dood op te wekken (Joh.11:43). Deze 3 woorden bevatten in totaal 14 letters. Toeval?
Tekenen aan de hemel in 2015
Al vaker kwamen de bijzondere astronomische tekenen aan de hemel die in het Joodse jaar 2014-2015
zullen plaatsvinden aan bod. Twee (gedeeltelijke) zonsverduisteringen en vier bloedrode
maansverduisteringen, die allen plaatsvinden op Joodse feestdagen. Eerder kwam een dergelijke unieke
combinatie recentelijk alleen voor bij de stichting van de staat Israël in 1948 en de verovering van Jeruzalem
in 1967. Op 13 september 2015 wordt Rosh Hashana gevierd, wat begint met de nieuwe maan om 6.43 uur.
Precies 13 minuten later zal er een gedeeltelijke zonsverduistering plaatsvinden. Tien dagen later begint
Yom Kippur. Op de vijfde dag, op 28 september, is er een volledige maansverduistering. De zeer bijzondere
combinatie wordt door diverse eschatologen opnieuw in verband gebracht met een uiterst belangrijke
gebeurtenis voor Israël en de hele wereld: de Wederkomst van Jezus Christus. Van de tweede bijzondere
astronomische gebeurtenis, tijdens de verovering van Jeruzalem op 7 juni 1967, naar de derde bijzondere
astronomische gebeurtenis, zijn precies 42 profetische jaren (naar 23 september 2015, bijbels profetisch jaar
= 360 dagen). Nemen we de 3,5 jarige (mogelijk 2e helft) van de grote verdrukking als uitgangspunt, en
tellen we 3,5 jaar = 42 maanden terug, dan komen we uit op 11 april 2012. Voor de vele aanhangers van het
'pre-tribulationisme' tellen we nogmaals 42 maanden terug, dus totaal 7 jaar (2520 dagen) voor de periode
van de 'grote verdrukking'. Opgemerkt dient te worden dat 29 oktober het begin kenmerkt van de 2e
Hebreeuwse maand. Echter, omdat de precessie van de equinoxes (herfstwendingen) in de loop van de
laatste 2000 jaar één maand naar achteren is verschoven, is 29 oktober vanuit het standpunt van het
universum feitelijk het begin van de 1e maand, Rosh Hashana.
Alternatief David Flynn
Daarnaast werd eerder al uitgebreid aandacht besteed aan David Flynn's boek 'Temple at the Center of
Time' (zie het TIJD=AFSTAND artikel). Flynn ontcijferde Isaac Newton's bijbelcodex, en neemt als mogelijk
middelpunt van de grote verdrukking de inmiddels beruchte datum 21 december 2012, de dag waarop
volgens de oude Maya kalender de huidige wereld eindigt. Rekenen we 3,5 jaar terug vanaf déze datum,
dan komen we in juli 2009 uit als de maand waarin de 'grote verdrukking' begint en de anti-christ zich
openbaart. Profetische jubeljaren
Isaac Newton ging er vanuit dat de laatste 'jaarweek' een periode van 7 profetische dagen zou zijn, 7x7=49
jaar, een jubeljaar. Tussen de verovering van Jeruzalem op 7 juni 1967 en 23 september 2015 zitten exact
49 profetische jaren, waarvan de laatste 7 tevens precies de afsluiting zijn van een nieuwe cyclus van
Joodse jaren (zoals dat met 2008 ook het geval was). Bijzonder is het volgende. Als we uitgaan van de 62
weken uit Daniël, die mede de tijd tot de eerste komst van Jezus aangaven, en vanaf 7 juni 1967 precies 62
profetische weken terugrekenen, dan komen we uit op 25 augustus 1539. Frapant genoeg valt deze datum
in de periode van 1535-1541 waarin de sultan Suleiman de muren van Jeruzalem herbouwde. Laat de
herbouw van deze muren nu óók het startpunt van Daniëls 7+62 weken tot de eerste komst van de Messias
Jezus Christus zijn geweest! Zou deze 2e herbouw eenzelfde periode hebben ingeluid, tot aan de tweede
komst van de Messias? Dan eindigt deze periode precies op Yom Kippur 2015. Een aanwijzing dat dit zou
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kunnen kloppen is te vinden in Nehemia 6:15. De muren van Jeruzalem werden gecompleteerd door
Nehemia op Elul 25, vlak voor het loofhuttenfeest. Laat 25 augustus 1539 nu eveneens vlak voor het
loofhuttenfeest zijn geweest, slechts 14 dagen na Elul 25. Zullen er exact 42 profetische jaren zitten tussen
het moment dat de 'tijden van de heidenen vervuld' waren met de verovering van Jeruzalem in 1967?
Begint de regeerperiode van het 'beest' exact 42 maanden ná de opname van de gemeente, of volgt zijn 42
maanden durende heerschappij onmiddellijk na deze gebeurtenis? Zijsprongetje: gebeurt de opname nog
tijdens de ambtstermijn van de 42e president van de VS (één president die 2 termijnen heeft gehad), George
Bush? Een periode van één profetisch jubeljaar telt 49 profetische jubeljaren, of 7 profetische weken.
Aangenomen dat de laatste profetische week inderdaad begint op 29 oktober 2008 en eindigt op 23
september 2015 (wat inderdaad opnieuwe een jubeljaar is!), kunnen we terugtellen in de geschiedenis.
Verbazingwekkend genoeg komen we dan precies uit in de 42e profetische periode van het jaar 28 tot 35,
toen Jezus op het midden van deze periode werd 'afgesneden', werd gekruisigd! Terugtellend naar het
geschatte begin van de wereld, de Schepping, ca. 4000 voor Christus, zijn opnieuw 42 profetische periodes
van profetische jubeljaren. De hele periode van de mensheid op deze Aarde wordt zo perfekt besloten in 126
profetische 49-jaar durende profetische jubeljaren, oftewel 3 x 42 profetische periodes! Kortom: 126
profetische jubeljaren, 3 x de bijbelse periode van 42 profetische periodes, brengt ons vanaf de
Schepping naar september 2015, precies als er een zeer bijzonder jaar met unieke hemelverschijnselen
wordt afgesloten, die door de geschiedenis heen alleen plaatsvonden op Joodse feestdagen als er een
uiterst belangrijke gebeurtenis plaatsvond voor en met het Joodse volk / Israël. Ik laat het aan uzelf over of
dit allemaal puur toeval is, of dat er misschien een bijzonder plan achter zit. Xander
*voor de duidelijkheid: Geplaatste artikelen, in het bijzonder aangaande berekeningen en scenario's rond
de eindtijd, geven niet noodzakelijk de visie van de beheerder weer! Ik plaats dit als onderwerp om over na
te denken, te discussiëren. Dit om nieuwe misverstanden en boze reacties te voorkomen. Artikel uit 2008!

Israël: Geen andere keuze dan Iran aanvallen
Israëlische functionarissen raken steeds meer gefrustreerd door de houding
van de internationale gemeenschap met betrekking tot het uitdagende
nucleaire programma van Iran. Sancties hebben bijna geen impact, en er is
geen geloofwaardige dreiging met geweld. Voor de meeste Israëli's, lijkt het
dat de wereld een nucleair bewapende Iran geaccepteerd heeft als een
uitgemaakte zaak. In een toespraak op een contra-terrorisme conferentie in
Herzliya op zondag, zei de voormalige Mossad chef Danny Yatom dat wanneer
de NAVO of een andere coalitie van luchtmachten een aanval op zelfs een aantal van de nucleaire
installaties van Iran zou uitvoeren, het veel tijd zal winnen om uiteindelijk te voorkomen dat de Islamitische
Republiek atoomwapens verkrijgt. "Als de moderne luchtmacht onder leiding van de Verenigde Staten hun
capaciteiten mobiliseren, dan is het mogelijk, zo niet de volledige bedreiging te elimineren, op zijn minst uit
te stellen voor de komende jaren", zei Yatom. Maar Europa en de Obama regering hebben aangegeven dat
ze absoluut niet van plan zijn om geweld te gebruiken om Iran te stoppen, en dus moet Israël het recht
voorbehouden op zelfverdediging. "Zoek zelf maar uit wat dit betekent," vertelde Yatom tegen zijn publiek. In
een interview met Fox News op maandag, waarschuwde de Israëlische minister van defensie Ehud Barak de
Amerikaanse president Barack Obama dat de geschiedenis zijn regering grotendeels zal beoordelen over de
vraag of Iran nucleaire ging tijdens zijn regeerperiode. Barak zei dat het niet meer dan een jaar of twee zal
duren voordat Iran een nucleair wapen bezit, en afhankelijk van wat er in al die geheime ondergrondse
faciliteiten door Iran wordt gebouwd, het nog sneller kan. Israël heeft een lange geschiedenis in het kijken
naar haar islamitische buren op hun gevaarlijke beloften. Barak waarschuwde dat de houding en de
verklaringen van de Iraanse leiders niet lichtzinnig genomen mogen worden, ongeacht hoe bizar ze ook
mogen klinken. En deze vermaning geldt niet alleen voor Israël, maar ook voor elke andere natie. "Ik geloof
dat de hele wereld dit ernstig moet nemen," zei Barak. "Een nucleair Iran... zal een wapenwedloop beginnen
naar nucleaire capaciteit tussen verscheidene leden in de Midden-Oosten gemeenschap. Het zal een
rugwind geven aan de (wereldwijde jihad)." Barak was in de VS voor een ontmoeting met
regeringsfunctionarissen over, onder andere de ernst van de Iraanse dreiging en de steeds kleiner wordende
“window of opportunity” om te handelen. Maar de Israëlische waarschuwingen lijken weinig goeds te doen.
In zijn eigen interview op CNBC na een ontmoeting met Barak, erkende Obama dat nucleaire wapens in
handen van Iran "een echt probleem" is, maar benadrukte dat militaire interventie niet de "ideale" manier is
om de kwestie op te lossen. "We blijven openstaan voor diplomatieke oplossingen om dit op te lossen", zei
Obama, en omzeilde het feit dat de diplomatieke inspanningen om te praten met Iran al bijna een decennium
absoluut geen positieve resultaten hebben opgeleverd. In feite, zien veel Israëli's de situatie verslechteren
sinds Obama aantrad en effectief de militaire optie van tafel nam. Iran is nu meer dan ooit van overtuigd dat
internationale sancties en dreigingen geen tanden hebben. Israeltoday.co.il
Lees ook: Next Israel-Hezbollah war will be worse, says U.S. analyst
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De leugen van de ‘schuld’ en de z.g.‘staatsschuld’
Geplaatst door silviavideler op 18/09/2010
Verwacht niets van politici, ze zijn allemaal medeplichtig. De schuldenleugen
Door Steuerboykott.org en Willem Huntelaar, Bron: Zonnewind.be
We zullen nooit in staat zijn de door het geldsysteem opgebouwde staatsschulden terug te betalen. De
aanwas van belastingen en schulden is inherent aan dat geldsysteem. Maar was het überhaupt wel de
bedoeling dat ‘we’ de schuld ooit zouden terugbetalen? Nee! De structuur van het systeem leidt ons linea
recta, met wiskundige zekerheid over meerdere decennia, in de richting van een sluipende onteigening van
alle volken door de eigenaars van de banken. Er is maar één oplossing en die zullen onze medeplichtige
volksvertegenwoordigers nooit uit eigen beweging willen doorvoeren. “De schulden van vandaag zijn de
belastingen van morgen,” zo wordt beweerd. De platitude ondersteunt de politici, wanneer die weer eens de
belastingen verhogen willen, want “we kunnen toekomstige generaties niet opzadelen met nog meer
schulden”. Is dat geloofwaardig? Moeten hele generaties echt in de schulden gestoken worden? Schulden
aan wie? Aan andere generaties? aan de staat? Maar dat zijn wij toch zelf?! Aan wie hebben wij allemaal
samen dan die schulden? Aan andere staten? Maar die zitten toch zelf tot over hun oren in de schulden?
“De staat moet zijn schulden afbetalen, want anders wil niemand de staat meer geld lenen,” zeggen zij wiens
hersenen op staatsuniversiteiten doorspoeld werden met systeemconforme desinformatie. Maar waarom
moet de staat eigenlijk geld lenen? De staat moet toch zelf zeggenschap hebben over zijn eigen
geldvoorziening? “Maar dan krijgen we inflatie,” zeggen de gestudeerde universiteitspapegaaien, en doen
alsof we nu geen inflatie hebben. Wie heeft dan al dat geld dat de staat leent? En wie incasseert de rente
over die leningen? Wiens belangen behartigen de politici die zich nooit vragen stellen bij het geldsysteem?
Wiens ondergeschikte zijn onze parlementsleden en de nutteloze ministers die er steeds weer een bende
van maken en zorgen voor een gestaag groeiende schulden- en rentelast?
Kijk voor een uitgebreide uiteenzetting en onderbouwing van dit verhaal naar de film ‘The Secret of Oz’
De noodpakketten om onze banken te redden hebben het ware gezicht van ons financiële systeem aan het
licht gebracht. De banken hadden geld nodig en dus kregen ze het van de staat. Maar de staat had helemaal
geen geld, en dus leenden ze het van … de banken! Maar waar haalden die banken dan het geld vandaan
dat ze aan de staat leenden zodat die het weer aan hen kon geven? Wel, de banken hebben het geld dat ze
uitlenen niet werkelijk. In tegenstelling tot wat het gros van de mensen denkt, creëren de banken dat geld uit
het niets. De rente die ze over die leningen ontvangen moet echter wel door echte mensen met reële arbeid
bijeengeschraapt worden. Geniaal bedacht, door die banken. We zullen nooit in staat zijn de door het
geldsysteem opgebouwde staatsschulden terug te betalen. De aanwas van belastingen en schulden is
inherent aan dat geldsysteem. Geld ontstaat uitsluitend doordat centrale – en commerciële banken uit het
niets geld creëren – geld dat door geen enkele reële tegenwaarde ondersteund wordt, maar tegen echte
rente wordt uitgeleend. Elke euro die in de economie circuleert – behalve contant geld, slechts 3% – moet in
theorie worden terugbetaald; Maar als dat geld is terugbetaald is er geen geld meer! En dan is de rente die
over al dat geld betaald moet worden nog niet eens opgenomen in de bestaande totale geldhoeveelheid.
Ook de rente die moet worden terugbetaald moet worden geleend van de banken, die het vervolgens uit het
niets creëren, lenen aan hun schuldenaren en ook over die lening weer rente vragen, die vervolgens weer
moet worden geleend, uit het niets gecreëerd, uitgeleend, rente…. Afijn, u begrijpt het al: het is een
eindeloze cirkel waaruit geen ontsnappen mogelijk is. De hoeveelheid geld en de schulden houden
weliswaar gelijke tred, maar de rente doet dat niet; die groeit sneller. Ondanks alle welvaart en productiviteit
zinkt de hele samenleving steeds dieper in de schulden. Het terugbetalen van de staatsschuld was nooit de
bedoeling en is in het huidige financiële systeem ook niet voorzien. Staatsschulden kunnen nooit worden
terugbetaald, en dat willen de drijvende krachten achter het huidige systeem ook helemaal niet. Het doel van
de schulden is de rente. De belastingbetalers moeten steeds harder werken om steeds minder over te
houden en steeds meer belasting te betalen om steeds meer rente af te betalen. Een misdadig systeem.
Politici en de gehersenspoelde academici (ook wel ‘economen’ genoemd) beweren weliswaar steeds dat het
toenemen van de staatsschulden geen probleem is omdat de economie meegroeit, maar afgezien van het
feit dat de economie niet kan blijven groeien, omzeilen ze met dat argument de kern van de zaak. De
structuur van het systeem leidt ons linea recta, met wiskundige zekerheid over meerdere decennia in de
richting van een sluipende onteigening van alle volken door de eigenaars van de banken. De banken lenen
geen geld uit dat ze werkelijk bezitten. Ze creëren het geld uit het niets. Maar het wordt wel terugbetaald met
reële waarde: onroerend goed en openbare infrastructuur als elektriciteitscentrales, wegen, parkeergarages,
telefoonnetwerken, de gezondheidszorg, de post, de spoorwegen en havens. En arbeid, echte, noeste
arbeid van u en van mij. Zo verdwijnt de gehele openbare infrastructuur en onze arbeid stukje bij beetje in de
zakken van de bankiers die daarvoor geen enkele tegenprestatie leveren. Economen noemen dit
privatisering. Mensen wiens hersenen niet op een staatsuniversiteit zijn vergiftigd en nog kunnen denken
noemen het diefstal. Het hele misdadige spel wordt uiteraard mede instandgehouden door onze politici. In
de volledige geschiedenis van de Lage Landen zou er nog nooit één volksvertegenwoordiger geweest zijn
die dit criminele spel herkend heeft? Maak dat de kat wijs. Ze weten donders goed wat er speelt. Ze zijn door
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ons – middels verkiezingen – als volksvertegenwoordiger aangesteld om ons te vertegenwoordigen en te
beschermen tegen praktijken zoals die van de banken. Dat ze dat niet doen bewijst niet dat ze dom en
incapabel zijn. Het bewijst dat ze in eerste instantie voor de banken werken en de bevolking uitpersen om
hun bazen van dienst te zijn. Maar zelfs de machtigste politieke leiders van deze planeet moeten zich bij de
poppenspelers op de achtergrond in de schulden steken en zijn dus van hen – de bankiers – afhankelijk.
Een echte rechtsstaat kan alleen bestaan wanneer volksvertegenwoordigers onafhankelijk zijn. Onder het
juk van een financieel systeem dat niet het volk dient, maar slechts werkt voor een allesoverheersende
bankiersklasse is een werkelijke rechtsstaat onmogelijk. Alle – alle! – u en mij bekende politici kunnen,
mogen, willen en zullen daaraan nooit iets veranderen, want daarmee zouden ze de tak afzagen waarop ze
zelf zitten. Democratie is een illusie. De monarchie werd nooit afgeschaft door de macht van het volk maar
door een over bijna alle staten heersende plutocratie van bankiers. Niet het volk is aan de macht, maar zij
die het geld beheersen. Alle internationale financiële instituten – IMF, BIS, Wereldbank en de nationale
centrale banken – zijn allemaal privébezit – ook al houden ze de schijn op dat dat niet zo is door
vertegenwoordigers van regeringen op te nemen in hun raden van commissarissen en directies. Dat ons
geld geen staatsgeld is zie je alleen al aan het feit dat alle staten (ja, ook China) diep in de schulden zitten.
De staten zijn in dit systeem slechts onderafdelingen van de overheersende plutocratie. Het zijn filialen van
de internationale grootbanken. U bent hun bezit. De landen dienen enerzijds als melkkoe en anderzijds als
privéleger van die banken. Is er ergens een land dat niet naar de pijpen van de grootbankiers wenst te
dansen dan worden die privélegers aangewend om dat land te dwingen in de pas te lopen. Irak, Iran en
Noord-Korea zijn daarvan de meest recente voorbeelden. Het einde van het verhaal is alle bezit straks in
handen is van banken, dat privé-eigendom niet meer bestaat. Van elke euro die wij vandaag de dag
verdienen verdwijnt nu al 20 cent in de zakken van de bankiers in de vorm van rente over de staatsschuld.
Het is een kwestie van enkele decennia voordat de totale hoeveelheid staatsschulden de totale waarde van
de wereldeconomie heeft overtroffen. De medeplichtige politici – die zeer wel weten waar ze mee bezig zijn
– moeten de staatsuitgaven steeds verder terugschroeven om de steeds hoger oplopende staatsschulden
en de rente te kunnen blijven terugbetalen. Regeringen zouden dat echter helemaal niet hoeven doen
wanneer ze de uitgave van geld zelf in handen zouden nemen. Dan verdwijnt de rente en kan de staat voor
haar openbare werken en het betalen van haar ambtenaren zelf geld creëren. Daarmee is 99% van de
financiële problemen opgelost. Het is echter een vicieuze cirkel, omdat voor de aanpassing van dat systeem
politieke wil nodig is. Die politieke wil wordt echter bepaald en afgedwongen door precies diegenen – de
bankiers – die van het huidige systeem profiteren. Verwacht dus niets van onze medeplichtige politici.
Conclusie
De staatsschuld is een leugen. Ze werd in het leven geroepen door diegenen die zich op kosten van de
werkende mensen, van hen die werkelijke, reële waarde creëren van een miljardeninkomen hebben
verzekerd zonder daar zelf ooit iets voor terug te doen. Politici en volksvertegenwoordigers zijn niets anders
dan de handlangers van de bankiers door middels het incasseren van de belasting op te treden als
penningmeester. Hoewel men het staatsschuld noemt is het niet de staat maar slechts het werkende deel
van haar bevolking die ervoor opdraait door het betalen van belasting. Van die belasting wordt steeds
minder gebruikt voor het algemeen belang en steeds meer voor het terugbetalen van de veel sneller
toenemende rente over de staatsschuld. De staatsschuld is een leugen omdat het geld door de banken
gecreëerd wordt zonder daar verder iets voor te doen. De banken leveren geen enkele tegenprestatie, maar
laten zich wel vorstelijk betalen door de gehele wereldbevolking. Zou de staat zijn eigen geld creëren dan
zou er geen staatsschuld bestaan. Dit schadelijke systeem wordt door corrupte politici (alle politici) tegen de
belangen van de bevolking in in stand gehouden. De enige oplossing is een nietig verklaring van alle
schuldvorderingen van de banken aan de staten. Alle overheden in de hele wereld dienen eenvoudigweg te
verklaren dat er geen staatsschuld bestaat, dat het incasseren van 20% van het mondiaal ‘nationaal’ product
zonder tegenprestatie illegaal is, en dat vanaf nu alle belastinginkomsten zullen worden gebruikt voor het
algemeen belang; voor het aanleggen van wegen, het bouwen van bruggen, scholen en ziekenhuizen, voor
het betalen van de lonen van artsen en onderwijzers, voor de uitkeringen van hen die niet meer kunnen
werken, voor het instandhouden van een leefbaar welvaartsniveau van alle burgers, en niet slechts van een
bevoorrechte elite. Het enige wat daar echt voor nodig is is een wet die bepaalt dat de rente op alle
staatsobligaties met onmiddellijke ingang vervalt en dat die obligaties een wettig betaalmiddel worden. De
staten moeten vervolgens zelf hun geld creëren en dat zonder rente in de economie laten circuleren. Banken
kunnen blijven bestaan, maar ze kunnen alleen geld uitlenen dat ze door middel van werkelijke prestaties en
deposito’s van klanten hebben vergaard. Onze volksvertegenwoordigers en politici kunnen, mogen, willen en
zullen dat – zonder één uitzondering – nooit doen, omdat de bankiers die achter de schermen aan de
touwtjes trekken het eenvoudigweg niet toestaan. Wie de gevolgen van een dergelijke politiek wil weten
moet alleen maar het lot van bijvoorbeeld de Amerikaanse presidenten Jackson en Garfield eens
bestuderen. Zij streden tegen de banken en hebben het ondervonden. Omdat de politiek – willens en wetens
– medeplichtig aan het huidige systeem, en we van hen helemaal niets moeten verwachten kan er alleen
een oplossing komen wanneer het volk de zaken zelf ter hand neemt.
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Profetie Etnische zuiveringen in 2012? ‘Islamhaat is niet meer te stuiten’
Door: Eva Ludemann
Trendprofeet Gerald Celente maakt voor De Pers een tijdreis naar 2012,
het jaar waarin de haat tegen moslims in Europa culmineert in
grootschalige etnische zuiveringen.
‘Moslims in Europa, pak je koffers en vlucht. Je bent niet veilig meer! De
etnische zuiveringen gaan beginnen, de enkele jaren geleden nog
onvoorstelbare verdrijving van miljoenen mensen. Ik zei het twintig jaar
geleden al: de historie van Europa is onze nabije toekomst en dit keer zal
volgens het volk de moslim de oorzaak van álle problemen zijn. Van werkloosheid en misdaad tot
rondslingerend vuil.’
‘Moslims zouden de westerse staat en cultuur willen vernietigen, klonk het. Nu zijn deze morele kwesties in
vrijwel alle Europese landen de drijfveren van de binnen- en buitenlandse politiek geworden. Zweden,
Denemarken, Duitsland, Nederland, Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland; de
islamhaat is nu niet meer te stuiten.’
‘De opkomst ervan ging gepaard met een voortwoekerende recessie en vervolgens met de teloorgang van
de democratie. Nieuw-rechts georiënteerde, populistische regeringen gingen twee rechtssystemen hanteren:
één voor de autochtone bevolking, met rechten en één voor de allochtonen, met verboden. Het begon in de
herfst van 2010 toen in Frankrijk een boerkaverbod werd aangenomen. Andere landen volgden snel, met
overweldigende instemming van niet-moslims.’
‘Alleen de kosmopolitische elites waren tegen, maar van die oude machthebbers trok vrijwel niemand zich
nog wat aan. Zij hadden zichzelf ongeloofwaardig gemaakt, door eindeloos de klachten van gewone mensen
te negeren. Zelfs toen dat zich massaal schaarde achter de ‘nieuwe, sterke mannen’ bleven ze arrogant en
onbereikbaar, ze weigerden toe te geven dat waar ze in geloofden, niet bewaarheid was geworden.‘
‘Ze weigerden antwoord te geven op de vraag: wat kosten immigranten? Dat was geen rare vraag. Hoe weet
een land of het nog meer immigranten kan absorberen als het niet kan inschatten of er genoeg geld is om
voor het eigen volk te zorgen? ‘Dat kan mijn land niet’, riepen nieuwe leiders overal. En: ‘Bekijk het maar met
de regels van de EU, die veel te veel macht heeft gekregen. We moeten weer zelf het heft in handen nemen,
zelf bepalen waaraan we ons geld besteden en wie er in ons land mag wonen’.’
‘Dát was wat de mensen wilden horen, eindelijk kwam een politicus weer voor hén op in plaats van alleen
zijn eigen positie veilig te stellen. Die hen serieus nam, die snapte dat hun land niet meer hetzelfde was als
voorheen, die hen van de oude politieke kliek én de immigranten zou verlossen.’
‘Het gaat hier niet ontsporen, wij zijn rechtsstaten’, zeiden de Nederlanders, de Denen, de Fransen en de
anderen. ‘De geschiedenis herhaalt zich niet, doe niet zo idioot.’ Ze lachten me uit, net als toen ik de val van
de Muur en de hypotheekcrisis voorspelde. Wat kan ik nu zeggen? Eigenlijk maar één ding: ‘I told you so.’’
Zeitgeist
Gerald Celente (53) is dé trendprofeet in de VS. Hij wordt aangehaald
door diverse media zoals CNN, The Economist, The New York Times,
The Wall Street Journal en The Financial Times. Ze roemen de
Amerikaan vanwege zijn vermogen de zeitgeistaccuraat te doorgronden.
Celente is al dertig jaar directeur van het Trends Research Institute.
Enkele van zijn voorspellingen:
• 1984 de val van de Muur en het Sovjetrijk eind jaren tachtig
• 1993 islam wordt voor het Westen het nieuwe communisme
• 1998 ‘Too big to fail’; ?de Amerikaanse overheid zal komend
decennium grote banken redden
• 2001 de goudprijs heeft zijn bodem bereikt en vervijfvoudigt binnen tien jaar
• 2004 Amerikaanse huizenmarkt gaat in elkaar klappen
• 2006 kredietcrisis op komst
• 2010 tussen 2012 en 2016 verdrijft Europa zijn moslims
Bron: Dagblad de Pers.
Commentaar: Persoonlijk geloof ik echter dat óók Gerard Celente deel uitmaakt van de horigen der elite.
Het mag zeker opmerkzaam worden genoemd dat hij zovele zaken juist voorspeld heeft. Ik gebruik dan ook
perse het woord voorspellen en niet profeteren, daar ik profeteren zie als van God geïnspireerd en met de
beste wil van de wereld kan ik dát aspect niet bij Gerald Celente ontwaren.
Silvia Videler
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Coup in Griekenland eind september ?
Door Streep op 22-09-2010
Bob Chapman, bekend van o.a. de website The International Forecaster, was
vorige week te gast bij The Corbett Report voor een maandelijkse overzicht en
daarbij een opvallend detail. Volgens een bezoeker van de site zou zijn broer bij
een trouwerij van vrienden uit de welgestelde kringen hebben vernomen dat er in Griekenland een Coup op
de agenda zou staat eind september. Hij zou dit verhaal bevestigd hebben gekregen toen hij te gast was bij
'A Marine's Disposition Show', een show voor (oud)mariniers. De redactie van deze show bevestigde ook
een zelfde soort waarschuwing te hebben gehad. Diverse mariniers gestationeerd in Griekenland beweren
óók een soortgelijk bericht te hebben ontvangen en hier op te letten. Chapman ziet Griekenland, gezien haar
geschiedenis, als een van de mogelijke landen die als eerste, naast Spanje en Portugal, de EU zal verlaten
door een mogelijke revolutie. Niet snel hierna is het dan ook mogelijk dat Ierland het dan voor gezien houdt.
De media heeft een stilte gecreëerd rondom de economische problemen in de gehele EU. Volgens een
bericht van The Wall Street Journal is het Ierse bankstelsel het volgende probleemkind in de rij van landen
binnen Europa met financiële problemen. Met een kwakkelende situatie in Ierland is het mogelijk dumpen
van de Ierse staatsschuld bij de ECB een aanlokkelijk alternatief. Italië heeft naast haar economische
problemen ook een zeer ernstige immigratieprobleem. In 2009 zouden er z'n 600.000 illegale immigranten in
het land bivakkeren. Doordat de EU geen gehoor geeft aan de kritiek van Italië, is deze na eigen zeggen
genoodzaakt de immigranten harder aan te pakken, met als gevolg meer geweld en meer rassenhaat. Er is
zelfs een speciale eenheid in het leven geroepen om illegale immigranten op te sporen en het land uit te
zetten. Tegelijkertijd zijn er ook vele Italianen die opkomen voor hun medemens. Het immigratie probleem is
een Europees probleem. Veel immigratie is als gevolg van het Westerse beleid, zoals bijvoorbeeld het
uitbuiten van landen in samenwerking met gestationeerde of toegelaten dictators. China was 60 jaar geleden
nog een derde wereldland en zie nu. Waarom zouden andere landen dit niet kunnen? Precies: geld, politieke
en corporatieve belangen spelen een grote rol in het maken of kraken van een land of een geheel continent.
Daarom zullen organisaties zoals de VN en goede doelen geen verandering brengen, omdat simpelweg het
belang niet is de mensen te helpen daar, maar de westerse economische belangen te behartigen. En veel
van de CEO’s van deze corporaties verdient in de top grof geld en komen of gaan uiteindelijk van of naar het
grote bedrijfsleven zoals bijvoorbeeld Greenpeace, aldus co oprichter Paul Watson zelf aangeeft in dit
interview. Veel landen waaronder Frankrijk, Nederland en Duitsland zagen weinig heil in de EU zoals was
voorgesteld. Frankrijk en Nederland mochten dan nog hun stem laten horen die uiteindelijk werd genegeerd.
Maar uit een poll aan het Duitse volk gehouden in die tijd, bleek dat de meerderheid tegen de Eu en de Euro
was. Alle voor en tegenargumenten en meningen werden genegeerd door de toen zittende leiders van de
EU. Duitsland dat nog altijd haar wonden moet likken van de 2de wereldoorlog en hier (onterecht) nog altijd
aan herinnerd wordt, ziet zelf met lede ogen aan hoe nu de gehele EU lijkt te vallen voor de fouten die hun
voorouders hebben gemaakt. Vele zijn dan ook de staat op gegaan om hun ongenoegen en wantrouwen te
laten horen tegen Big Brother en de schendingen van het Privacy recht.
Of er echt een coupe gepleegd zal worden is natuurlijk nog maar de vraag, maar dat er iets staat te
gebeuren staat wel vast.
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/coup-griekenland-eind-september-0

Pro Republica muntstickers kunnen weer besteld worden!
Pro Republica webshop
Het heeft even geduurd, en u heeft er behoorlijk op moeten
wachten, maar vanaf vandaag kunnen wij met zijn allen weer de
oranjepropaganda een tegenwicht bieden. De muntstickers zijn
weer verkrijgbaar.
De bestelprocedure is iets gewijzigd om logistieke redenen.
De muntstickers zijn gelukkig nog steeds gratis. En u kunt ze het bezit krijgen door een aan uzelf
geadresseerde en correct gefrankeerde envelop te sturen aan:
Pro Republica - De Strodekker 17, 5283 NN Boxtel
U en wij hebben alle reden om over de afbeelding van mevrouw Van Amsberg onze muntsticker te plakken.
Klein gebaar of niet, het helpt in elk geval wat Van Amsberg uit het straat- en muntbeeld te laten verdwijnen.
http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=100922_muntstickers3&t=Pro+Republica+Muntstickers
Tip:
Plak op een envelop een muntsticker naast het "edele" hoofd van mevrouw Van Amsberg.
plak bea altijd ondersteboven of overdwars. Vraag in een postkantoor -vooral als er publiek om je heen
staat- altijd om neutrale zegels, zonder bea.
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Een frisse rechtse wind…….
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 22-09-2010
Onze huisfilosoof merkte het al op: „wanneer is een Godwin geen
Godwin meer?“. Wie anno 2010 naar de politieke kaart van Europa
kijkt, kan aardig wat landen bruin/zwart inkleuren. Een golf van
nationalistische, rechts-extremistische groeperingen weet een plaats
in parlementen en regeringen te veroveren, „Wildersiaanse“ politici staan op om het trucje van Geert Wilders
te herhalen, en „gevestigde“ politieke partijen reageren in verschillende landen met goedkoop populisme. Er
waait een frisse (extreem)rechtse wind door Europa en dat slechts (daar komt de Godwin) 70 jaar na de
Tweede Wereldoorlog. Deze ronde zijn het de moslims die een „bedreiging“ vormen, al wordt soms
teruggegrepen op een traditioneel vervolgde groep: de statenloze (en daarme wettenloze) zigeuners. Maar
is het echt „onderhuids“ racisme dat op dit moment boven komt borrelen? De pavlov-reactie in economisch
slechte tijden?
In Zweden zal de „Democratische Partij“ (what’s in a name) voor het eerst zitting nemen in het Zweedse
parlement. De DP is een rechts-populistische partij die ageert tegen „immigranten“ en banden erop na houdt
met extreem-rechtse groeperingen. Opmerkelijk, daar Zweden toch bekend staat als een gematigde
„sociaalstaat“. Het is een fenomeen dat we ook hier ter lande kennen. In het schattige, liberale Holland wordt
opeens (zoals steevast in buitenlandse media omschreven) een rechts-extremist de belangrijkste politieke
factor van het land. Zweden en Holland staan niet alleen. Van Hongarije via Zwitserland naar Denemarken
en Zweden loopt een opkomst van de „rechtsen“.
In Frankrijk en Italië, twee landen met sowieso „sterke“ rechtse fracties (Liga Nord, LePenn), is „zigeunertje
pesten“ opeens tot politieke sport geworden. De Roma, een niet-gebonden „bevolkingsgroep“, worden
structureel vervolgd en het land uitgezet (naar Roemenië, klaarblijkelijk „land-van-herkomst“). De Europese
Unie veroordeelde het Franse beleid zachtjes, in eerste instantie omdat geen „politieke opdracht“ tot het
platwalsen van de zigeunerkampen was gegeven (wat achteraf niet waar bleek. De Franse ministeries van
Binnenlandse Zaken en Justitie hadden opdracht geven), maar durft niet, gezien de schending van
mensenrechten, op de tafel te slaan. Frankrijk is te belangrijk.
Het „het-land-uitsmijten“ van deze Roma wordt ingegeven door „het mild stemmen van rechts“. Sarkozy en
Berlosconi (die zichzelf graag vergelijkt met Mussolini) willen laten zien dat zij „krachtig kunnen optreden“.
Daarom maar de zwakste van de zwakste in de samenleving uitgezocht: de zogenaamd „criminele“
zigeuners. Mensen die geen boodschap hebben aan staat, president, land, wet of koning.
In Duitsland, het land dat „traditiegetrouw“ met argusogen naar „vreemdelingenhaat“ en het zwart maken van
bevolkingsgroepen kijkt, staan opeens politici op die „de ondergang van de Duitse cultuur“ vrezen (wat dat
ook mag zijn, iemand uit Bremerhaven heeft weinig gemeen met iemand uit Bayern). Een Thilo Sarrazin,
SP-politicus en heel toevallig bankier, ziet Duitsland zichzelf opheffen. Sarrazin is een overduidelijke Geert
Wilders copycat die uit hetzelfde „zwart-wit“ Clash-of-Civilisations Huntington vaatje tapt. Moslims zullen de
“westerse” cultuur omver werpen en de boel overnemen. Het bewijs daarvoor is de weigering van
immigranten om in te burgeren. Die zitten liever bij elkaar in achterstandswijken en plannen in hun moskee’s
de overname van Europa. Eindelijk iemand in Duitsland die „zegt waarop het staat“ verzuchten veel
Duitsers. Dat hen slechts opgewarmde gemeenplaatsen over „islam“ en „immigranten“ wordt
voorgeschoteld, weten zij nog niet. Net zo goed als dat zij nog niet weten dat er binnenkort een nieuwe
politieke partij zal opstaan.
Dat mensen met een migratie-achtergrond bij elkaar zitten in „achterstandswijken“ omdat het daar goedkoop
wonen is, dat deze personen achterstand hebben op de arbeidsmarkt en derhalve weinig kapitaal krachtig
zijn (en dus de sociale onderlaag van de maatschappij vormen), blijft buiten de discussie. Het zijn de
migranten, en hun „aart“, die verantwoordelijk zijn voor de achterstand en de sociale problemen die zij met
zich meebrengen. Wat de zakkendragers, havenarbeiders, Indo’s, Spanjaarden, Italianen, Surinamers
vroeger waren, zijn de Marokkanen en Turken nu. Een probleem.
Terwijl „rechts“ aan de stembus triomfen viert, daalt de aanhang van de „traditionele“ partijen. De
„volkspartijen“ van welleer, de christen-democraten en sociaal democraten, krijgen minder en minder
mensen warm voor hun ideëen. Voor de linkerkant van het spectrum, de PvdA-achtigen, is het de afstraffing
voor 20 jaar neoliberaal beleid (in Zweden wisselden de conservatieven stuivertje en noemden zich „de
nieuwe partij voor de arbeider“). Voor de christen-democraten en liberalen de afstraffing voor de zeer
opzichtige „clientele politiek“ voor banken en corporations (in Duitsland bijvoorbeeld haalt de regerende
coalitie van CDU en FDP bij steekproeven nog slechts een fractie van het stemresultaat wat hen uiteindelijk
aan de macht bracht). De „democratische illusie“ is de laatste jaren sleets geworden, en het wordt de kiezer
langzaam duidelijk dat het niet uit maakt of hij Groen Links stemt of CDA, het beleid dat wordt uitgevoerd
blijft (op details na) hetzelfde.
Stemt de „Wilders-stemmer“ dan werkelijk op Wilders omdat hij bang is voor „islamisering“ of omdat hij
compleet gedesillusioneerd is met de voorgeprogrammeerde politieke keuzes? Valt hij werkelijk voor het
oudste trucje in het boek „hoe te handelen als politicus tijdens economische crisis“ en denkt hij dat de „islam“
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„het probleem“ is (lees: de onderkant van de maatschappij)? Klaarblijkelijk wel. Terwijl de vingers wijzen naar
moslims, zigeuners en het gemene en gevaarlijke „islamisering“, bezuinigt de andere hand op sociale
voorzieningen, onderwijs, infrastructuur en dient zich weer een „privatiserings-golf“ aan. Bezuinigingen, in
werkelijk ieder Europees land, die nodig zijn „omdat te lang boven eigen stand is geleefd“. Volgens dezelfde
politici die jarenlang over dat uitgegeven geld waakten. Over de miljarden die aan banken zijn, en worden,
uitgegeven, wordt niet gesproken. Net zo goed als dat die „bezuinigingen“ zijn opgelegd door diezelfde
banken. Alleen deze ronde is het de waarde van de door hen gehouden staatsobligaties die hen zorgen
baart (en die door Centrale Bank en EU worden opgekocht). Samenlevingen betalen voor hun banken, via
de politiek, met geld dat ook geïnvesteerd had kunnen worden in het verbeteren van diezelfde
samenlevingen. Terwijl zo „verzorgingsstaten“ en „rijnland-modellen“ worden afgebouwd, zijn de rechtse
xenofobe „boe-roepers“ een welkome afleiding. Sterker, als die Wilders en Sarrazin’s aan de macht komen,
voeren ze domweg hetzelfde beleid uit als de „gevestigde orde“.
Schreeuwen (of erger) tegen de zwaksten is kennelijk makkelijker als de werkelijke oorzaken aanpakken.
Post Mortum: Op dit moment vindt in New York de surrealistische bijeenkomst van de VN over de
zogenaamde „millennium-doelstellingen“ plaats. De industrie-staten die de afgelopen twee jaar honderden
miljarden aan hun banken hebben gegeven, beloven daar wederom plechtig vlijtig te werken aan het
„wereldhonger-probleem“. Een probleem dat een paar maal opgelost kon zijn van het geld dat is
weggegooid.
http://zapruder.nl/portal/artikel/een_frisse_rechtse_wind/rss

Wifi een bedreiging voor onze privacy?
Online geplaatst op 13-09-2010
Vier maanden geleden zette Google de captatie van wifi-gegevens door zijn rondrijdende voertuigen stop.
Deze voertuigen maakten beelden voor Google Street View. Maar Google is niet de enige die zich aan deze
praktijken schuldig maakt.Google volgt nu gebruikers van een Android-telefoon en kruist de bemachtigde
gegevens met geolocalisatie-applicaties, en Apple heeft een databank opgericht samengesteld op basis van
logs van wifi-gegevens. daarnaast zijn er nog tientallen andere Amerikaanse bedrijven die dergelijke
praktijken bedrijven.
En het is Facebook die de informatie van uw telefoon doorspeelt, door deze te koppelen aan de plaats waar
u zich op een bepaald moment bevindt. Waarom? Voor marketingdoeleinden natuurlijk, maar ook: om u te
bespioneren. Er zijn drie manieren waarmee u bespioneerd wordt: via GPS, GSM en… via wifi.
Wist u dat Microsoft bijvoorbeeld een akkoord heeft gesloten met Navizon? Dat bedrijf beheert databases
bestaande uit zowel wifi-gegevens, gegevens afkomstig van uw telefoon en GPS-gegevens van gebruikers
van de software Navizo. RIM (Blackberry) geeft eveneens toe dat het telefoon- en gps gegevens gebruikt.
En tot slot verzamelen (onder andere) Apple, Google en Navizon MAC-adressen (Media Access Control) die
gebruikt worden om draadloze routers te identificeren. Ze verzamelen ook data met betrekking tot de
signaalsterkte van netwerken.
Bent u zeker dat u niets te verbergen heeft?
Bron: http://www.digimedia.be/nl/article.php?id_act=7079

Europa kan de ergste winter in de afgelopen 1000 jaar verwachten
Door P.uncia, Op vri 17 sep 2010 - Bron: www.eworldpost.com
Als we hopen op een zachte winter dan geeft een waarschuwing van Poolse
meteorologen ons koude rillingen. Zij geloven dat deze winter de koudste zal zijn
in de afgelopen 1000 jaar. In de 2010-2011 winter kunnen we het kouder hebben
dan ooit. Dit vanwege de verandering van de huidige oceanische Golfstroom die
een klimatologisch evenwicht in stand houd op Aarde. Binnenkort zullen de
warme wateren die getransporteerd worden door Golfstroom niet meer vechten
tegen de koude lucht uit de Noordelijke IJszee. De eerste tekenen van de
verschijnselen kunnen al worden gezien op het Scandinavische schiereiland, zeggen de specialisten. De
Golfstroom werkt als een 'radiator' voor het noordelijke deel van Europa en deze verdwijning of zelfs een
lichte vermindering kan een nieuwe ijstijd tot gevolg hebben. Een dergelijke catastrofe zou verhaast kunnen
worden door de explosie van het boorplatform in de Golf van Mexico, precies de plaats waar Golfstroom
wordt gevormd. Toen werd 700.000 ton olie in de oceaan geloosd. De situatie kan dramatisch veranderen.
Een deel van de olie in de Caribische Zee kwam terecht in de Atlantische Oceaan en vertraagt de snelheid
van de Golfstroom zodat er minder warm water wordt getransporteerd.
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Telefoontaps in Nederland; Wordt Nederland een Politiestaat
Wanneer je niets te verbergen hebt, dan heb je niets te vrezen als de overheid je telefoon tapt. Maar
wanneer het besef komt dat alle vertrouwelijke gesprekken worden opgenomen, geregistreerd en
opgeslagen met het risico dat deze informatie op straat komt te liggen, wil je deze stelling misschien nog wel
eens een keer overwegen. Men verwacht een bonafide overheid die op een zeer zorgvuldige manier met
vertrouwelijke informatie omgaat. De praktijk laat helaas echter vaak zien dat teveel vertrouwen
onverstandig is. Ook besturen is immers mensenwerk en mensen maken fouten. Te denken valt bijvoorbeeld
aan de officier van justitie die zijn computer aan de straat zet zonder de gegevens te wissen of de gegevens
van 160.000 OV-chipkaart reizigers die ineens op straat kwamen te liggen. Bovendien bestaat altijd het ?
reële ? risico dat gegevens die voor het ene doel door burgers zijn afgestaan (denk bijvoorbeeld aan de
vingerafdruk op ieder nieuw paspoort die beweerdelijk afgestaan moet worden ter bestrijding van
terrorisme), bij nieuwe beleidvoornemens voor een ander doel worden ingezet (de eerste geluiden zijn al te
horen dat de database van vingerafdrukken ter algemene criminaliteitsbestrijding moet worden ingezet). Hoe
meer informatie van burgers wordt verzameld en vastgelegd, hoe kwetsbaarder die worden voor misbruik
van de gegeven en hoe minder privacy zij genieten. Dat dit niet slechts een algemene wantrouwende stelling
is, bewijst een aantal beleidvoornemens ter bestrijding van terrorisme en ter bestrijding van kinderporno.
Zelfs kampioen privacybescherming het Europees Parlement wilde laatst bijvoorbeeld Googlezoekgegevens inzetten in de bestrijding van kinderporno, terwijl het eerder nog uitermate kritisch was over
de grootschalige gegevensopslag door dat bedrijf.[3]
De Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden
De Grondwet stelt dat iedere burger recht heeft op privacy. Het begrip privacy krijgt geen eenduidige uitleg in
de literatuur, maar volgens de wetgever geldt hiervoor een ruim bereik en dekt het vele gebieden[4]. Er
worden in de Grondwet vier verschillende aspecten van privacy behandeld, betreffende privacy ten aanzien
van het privéleven, lichamelijke integriteit, woning en communicatie (artikelen 10 tot en met 13 Gw). Al deze
artikelen staan het toe dat de overheid deze privacyrechten schendt, mits deze schendingen vooraf zijn
vastgelegd in bijzondere wetten. Dit geldt ook voor artikel 13 Gw en de bevoegdheid van de politie om een
telefoon af te tappen. Deze bevoegdheden worden onder meer in het Wetboek van Strafvordering
behandeld dat tien jaar geleden voor het laatst ingrijpend is gewijzigd.
Op 1 februari 2000 trad de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden [Wet BOB] in werking en werd
geïmplementeerd in het Wetboek van Strafvordering. Dit heeft een grote invloed op het privéleven van de
Nederlandse burger gehad, al hebben de meeste burgers hier waarschijnlijk helemaal niets van gemerkt.
Het gebruik van opsporingsbevoegdheden door de politie wordt nog altijd zo veel mogelijk geheim gehouden
en dat is sinds de Wet BOB een stuk gemakkelijker geworden. Men kan zich afvragen of dat wel strookt met
het fundamentele recht op privacy zoals vastgelegd in de Grondwet. Opmerkelijk is dat de bijzondere
wetgeving omtrent telecommunicatie vrijwel geen waarborgen biedt voor de burgers om hun privacy te
garanderen. Bron: www.rechtennieuws.nl
Revolutie: aardverschuiving in VS, nu NL!
Door Micha Kat op 21 september 2010
Terwijl de media in ons land zich bezighouden met de vraag hoeveel klappen P.
Storms J. Kelder heeft toegediend, voltrekt zich in de VS de grootste politieke
revolutie uit de geschiedenis waarbij het complete corrupte bi-partisan
establishment van Democraten en Republikeinen wordt weggevaagd door de
Tea Party. Door de Nederlandse MSM wordt deze revolutie vrijwel geheel
genegeerd;Micha Kat schreef er eerder wel over, en dan met name over de
wijze waarop de Tea Party door de Amerikaanse MSM wordt gedemoniseerd,
precies zoals NRC Handelsblad in 2002 Pim Fortuyn ging demoniseren. Deze
ontwikkeling zal zich zonder twijfel ook in Nederland laten zien waarbij de massale en breed gevoelde
walging voor de ‘politieke elite’ die zich uitstrekt van Job Cohen via Mark Rutte en Jan de Wit naar Femke
Halsema en Maxime Verhagen zich spoedig zal laten zien in de vorm van rellen, opstanden, burgerlijke
ongehoorzaamheid en massale afkeer van alles dat te maken heeft met de Staat en met het gezag. Ook het
draagvlak voor ons koningshuis lijkt wekelijks verder te eroderen. Dit gaat de goede kant op, mensen! Neem
een voorbeeld aan de VS! Hoon ze weg, de ‘boven ons gestelden’ die door NOS, NRC en VARA worden
gepushed en gepromoot als onze leidsmannen en vrouwen die echter maar een doel hebben: het plunderen
en knechten van de gewone man ten faveure van hun eigen elite-groep!
Auteur: Micha Kat
Bron Afbeelding(en): Fibonacci Blue @ Flickr.com
Micha Kat, oprichter van de website Klokkenluideronline, behandelt wantoestanden omtrent politiek, justitie
en mainstreammedia in Nederland en daarbuiten. Lees meer van Micha Kat.
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Monsanto en Blackwater: een mooi stel!
Door GuidoJ. ⋅ september 19, 2010
Je kent ongetwijfeld de uitdrukking: ‘soort zoekt soort’. Binnen de
ontwikkelingen in de wereld, op het gebied van machtsblokken plaatsen
we hieronder het artikel, waarin je het ene ‘soort’ hetzelfde ‘soort’ ziet
vinden..
Blackwater is het uiterst omstreden beveiligingsbedrijf dat door de Amerikaanse president Bush en
consorten naar Irak werd gedelegeerd, met bijna de volmachten van het Amerikaanse leger. Dat deden zijn
natuurlijk niet voor niets; want uiteraard stond hier een fikse vergoeding tegenover.. Honderden miljoenen
heeft dit bedrijf verdient, maar tegelijkertijd een uiterst dubieuze staat van dienst opgebouwd.
De mensen van Blackwater schijnen als ware cowboys tekeer gegaan te zijn en onderzoeken die nog steeds
lopen naar de handel en wandel van de beveiligingsmensen van dit bedrijf, worden steevast geboycot door
de Amerikaanse overheid, vanzelfsprekend op reguliere juridische gronden.
Maar er is nu een ontwikkeling waarbij we wel degelijk onze wenkbrauwen fronsten. Blackwater is
ingeschakeld door het eveneens uiterst dubieuze Monsanto.. Dit is het artikel
***
Monsanto en Blackwater: een mooi stel!
Door Tom Philpott
(Nederlandse vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be)
Beruchte ‘agro-onderneming’ reus Monsanto nam notoire beveiligingsfirma ‘Blackwater’ in de arm.
Oscar Wilde omschreef het tijdverdrijf van de vossenjacht door traditionele ‘English gentlemen’ eens als ‘het
onbeschrijfelijke jaagt op het oneetbare.’ Ik moest aan die prachtige zin denken toen mij het nieuws bereikte
dat Monsanto, waarschijnlijk de meest beschimpte agro-industrie ter wereld, de diensten had ingehuurd van
Blackwater, ’s werelds meest notoire ‘particuliere beveiligings- (lees paramilitaire) firma’.
Een sommetje waarvan de uitkomst nog uiterst onduidelijk is...
Jeremy Scahill, vooraanstaand onderzoeksjournalist van ‘The Nation’, die Blackwater al jaren over de hekel
haalt en er steeds weer opnieuw in slaagt ‘breaking news’ over het bedrijf te presenteren, heeft de bewijzen:
Monsanto huurde het bedrijf in 2008 in, zo bericht Scahill.
Voordat we dieper ingaan op dit verhaal, stellen we eerst even vast dat Blackwater tegen het jaar 2008 zelf
al had aangetoond een uiterst geslepen onderneming te zijn. Blackwater werd voor het eerst beroemd in
2003, spoedig na het begin van de oorlog tegen Irak, toen het bedrijf dat land overspoelde met gewapende
huurlingen op uitnodiging van de regering Bush, die nauwe betrekkingen onderhield met de ultrarechtse
oprichter, de schatrijke Erik Prince. Blackwater was al snel betrokken bij een hele serie gewelddadige
incidenten, waaronder de moord in 2007 op 17 ongewapende Irakese burgers zie hier. Tegen die tijd waren
de schietgrage revolverhelden ook al betrokken bij de oorlog in Afghanistan en zelfs bij de gebeurtenissen
na de ramp met orkaan ‘Katrina’ in New Orleans.
Een groep Blackwater-'medewerkers', bewakers in spijkerbroeken en
privé-kleding..
De wreedheden in 2007 in Irak wraakten de reputatie van het bedrijf in
ernstige mate, waardoor het zich gedwongen zag de bedrijfsnaam te
veranderen in het onuitspreekbare ‘Xe’ en zich op te splitsen in, wat ‘The
New York Times’ recent noemde “een web van meer dan 30
ondernemingen of in der haast gecreëerde dochter-ondernemingen om
op die manier miljoenen dollars aan gemeenschapsgeld aan
Amerikaanse overheidscontracten in de wacht te slepen.” (niets van dit
alles heeft de Obama regering er overigens van weerhouden de
samenwerking met Blackwater en haar dochterondernemingen te continueren: vorig jaar nog meldde Scahill
dat Blackwater een voet tussen de deur had in Pakistan op basis van een Amerikaans contract.)
In dit onzalige milieu verscheen in 2008 Monsanto ten tonele, vertelt Scahill. Die agro-reus maakte deel uit
van een groep van transnationale ondernemingen – waaronder Chevron, de Walt Disney Company, Royal
Caribbean Cruise Lines, Deutsche Bank en Barclays – die een dochteronderneming in de arm hadden
gnomen die zichzelf “Total Intelligence Solutions” voor overzeese diensten noemde.
In een e-mail dat Scahill in handen had gekregen, verklaarde een werknemer van Blackwater die met
Monsanto officials had gesproken over het op handen zijnde inhuren, dat de beveiligingsfirma ‘een
inlichtingenafdeling zou ontwikkelen binnen Monsanto’, waarbij sprake zou zijn van ‘het infiltreren van
activistische groeperingen die Monsanto tegenwerkten’. De werknemer schreef in hoopvolle bewoordingen
over het ‘genereuze beveiligingsbudget van Monsanto’.
Een Monsanto official vertelde aan Scahill dat de relatie met Monsanto in 2010 was beëindigd en ontkende
dat er sprake zou zijn geweest van plannen om activistengroepen te infiltreren. In plaats daarvan betroffen
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de diensten van Blackwater aan Monsanto “het in de gaten houden van lokale mediaberichten en andere
openlijk beschikbare informatie.” Scahill voegt daaraan toe: “Het onderhavige materiaal varieerde van
terroristische incidenten in Azië of ontvoeringen in Midden-Amerika tot het scannen van blogs en websites
van activisten op het Continent.”
Ik kan bevestigen dat Monsanto ervan houdt blogs en websites in de gaten te houden. In 2005 kreeg ik, als
auteur van rapporten over voedselpolitiek, persoonlijk te maken met het lamleggen van mijn blog alsmede
alle dertig abonnees door een advocaat van Monsanto door middel van een dwangbevel.
–
Aanbevolen artikelen:
1. 1.366.350 doden in Irak, de werkelijke, kille cijfers..
2. UK geeft gebruik van DU-munitie in Irak toe!
3. Is deze humanitaire oproep fout?
4. Ook mainstream media pikken het op: Big Brother harde realiteit (AD)
5. Boek beschuldigt Bush van 269 oorlogsmisdaden..
Boek beschuldigt Bush van 269 oorlogsmisdaden
Door GuidoJ. ⋅ februari 2, 2009
George Bush: a picture paints a thousand words?
Het in december 2008 verschenen boek: ‘George Bush, Oorlogsmisdadiger’,
beschuldigt zonder veel omhaal, de voormalige president van maar lieft 269
oorlogssmisdaden! Het voorwoord van het boek is geschreven doorBenjamin B.
Ferencz,die speciaal aanklager was in Neurenberg, vlak na de 2e
wereldoorlog,tijdens het berechten van Nazi-kopstukken i.v.m. de uitroeiing van
joden, zigeuners en gehandicapten.
DeBush-regering is verantwoordelijk voor deze 269 oorlogsmisdaden aldus schrijver Professor Michael
Haas. Het boek zal ongetwijfeld in het Nederlands worden vertaald, zeker nu alle ogen gericht zijn op
premier Balkenende, inzake zijn vuile of schone handen ten tijde van het nemen van de beslissing of
Nederland betrokken moest worden bij de Irak-oorlog.
Een opzienbarend boek
Haas beschuldigt Bush van gedrag dat grenstaan verraad.. Bush handelde
namelijkwillens en wetens tegen de Onafhankelijksverklaring van de Verenigde
Staten en negeerdedaarbij ook nog eens de grondwet en de Amerikaanse traditie
vertrapte, die internationaal recht ontwikkelt en orde brengt in de wereldpolitiek. Hij
smeedde bovendien, aldus professor Haas, een soort Faustiaans Pact met Osama
Bin Laden. Hierdoor was er een zwart schaap gevonden voorde intelligentia
alsoorzaak van het wereldwijde terrorisme.
Het boek verschaft in formatie over gebeurtenissen in Afghanistan, Guantanamo
Bay, Irak en andere plaatsen waar zich verschillende geheime gevangenissen
bevinden. Deze informatie wordt getoetst aan de afspraken die wereldwijd zijn
gemaakt middels de Conventie van Genéve en andere internationale verdragen
betreffende oorlogsmisdaden.
Het overzicht dat professor Haas opstelt is het eerste op dit gebied dat een
samenhangend beeld geeft van specifieke oorlogsmisdaden in de volgende 4 categoriën:
1. - De beslissing om oorlog te gaan voeren
2. - Wangedrag tijdens deze oorlogen
3. - Mishandeling van oorlogsgevangenen en
4. - Slecht bestuur door de VS tijdens de bezetting van Afghanistan en Irak
Wil je meer informatie over dit onderwerp, kijk dan op de site: www.USwarcrimes.com
Bijzonder van deze site zijn de quotes van mensen die Bush vanaf het begin niet begrepen en
vasthoudender werden in hun commentaar op zijn woorden en daden. HIER.
Ook blijft de vraag wat Obama moet gaan doen met dit verhaal… Bush zal -volgens de eed van Obamavervolgd dienen te worden. Lees het gefundeerde stuk van Elizabeth Holtzman. HIER.
http://www.wanttoknow.nl/overige/boek-beschuldigd-bush-van-269-oorlogsmisdaden/
Aanbevolen artikelen:
1. Gratis: het 9/11-boek van David Griffin!
2. ‘Mission Accomplished’ Mr. Bush??
3. Obama is strafbaar als hij Bush niet vervolgd!
4. Opa Bush wilde een Nazi-Amerika, één wereldbestuur..!
5. Weer Bush-verkiezingsfraude-getuige dood!
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Commotie over de vingerafdrukken-databank
Persbericht
Bijna een jaar na invoering van de verplichte afgifte van vingerafdrukken voor het aanvragen van een
paspoort/ID-kaart blijkt men in Den Haag absoluut onwetend is van de uitwerking van de Paspoortwet.
Noch de Tweede Kamerleden noch Hirsch Ballin -die als minister inmiddels op dit dossier zowel
verantwoordelijk is als minster van Binnenlandse Zaken als van Justitie - blijken enige notiehebben van de
wijze waarop de vingerafdrukken, van de 2.076.822 burgers die deze hebben afgegeven, worden
opgeslagen en verwerkt.
De commotie, waarover de Volkskrant bericht, ontstond woensdag 15 september in de Tweede Kamer
commissiebespreking waar men het jaarverslag over 2009 besprak. Uit dit Jaarverslag wat al op 19 april is
verschenen blijkt dat inmiddels de AIVD onderkent en waarschuwt dat de opslag en verwerking van
persoonsgegevens door een buitenlands bedrijf grote risico's met zich meebrengt.
Dit geldt uiteraard niet alleen geldt voor de vingerafdrukken - waarover vandaag in de Volkskrant werd
gepubliceerd, maar evenzeer voor de gezichtsscan het Burgerservicenummer, de naam adres
woonplaatsgegevens en het uitgiftenummer van de documenten.
https://www.vrijbit.nl/dossier/registratie/dossier-paspoortwet/item/796-commotie-over-de-vingerafdrukkendatabank.html

Medaille voor klokkenluider kernwapens
19-09-2010
Een mensenrechtenorganisatie is van plan een vredesprijs toe te kennen
aan de klokkenluider van het geheime nucleaire programma van Israël.
De International Federation for Human Rights (FIDH) zei de prijs te
willen geven aan voormalig Israëlisch nucleair technicus Mordechai
Vanunu.
Vanunu zal binnenkort de Carl von Ossietzky 2010 medaille ontvangen.
De Duitse journalist Ossietzky won de Nobelprijs voor de Vrede in 1935 vanwege zijn uitspraken tegen de
Nazi partij.
Vanunu ontdekte Israël's geheime produktie van plutonium voor kernwapens toen hijtechnisch medewerker
wasin de nucleaire centralevan Dimona tussen 1976 en 1985.
In 1986 gaf hij details vrij over het nucleaire programma tijdens een interview met de Sunday Times.
Vanunu vertelde toen dat Israël in hoog tempo kernwapens produceerde
en liet daarbij 60 foto's zien van onder andere plutonium bollen die
gebruikt worden in kernkoppen.
Uit de gegevens die Vanunu verstrekte bleek dat Israël over 200
bommen beschikte, waaronder atoombommen, neutronenbommen,
nucleaire bewapening voor F-16's en Jericho kernraketten.
Vanunu was in het verleden al meerdere malen genomineerd voor de
Nobelprijs voor de Vrede, maar werd onvoerd door Israëlische agenten
na het interview in 1986 en bracht 18 jaar lang door in de gevangenis,
waarvan meer dan 11 jaar in eenzame opsluiting.
Na zijn bevrijding in 2004, beperkte Israël zijn bewegingen en contacten. Hij werd opnieuw gearresteerd
vanwege het overtreden van de opgelegde beperkingen.
In mei 2010 werd Vanunu gearresteerd en veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens
verdenking op een ontmoeting met buitenlanders. Dit was in strijd met de richtlijnen die Israël hem opdroeg
toen hij werd vrijgelaten in 2004.
"Het is mij een genoegen u te kunnen zeggen dat de raad heeft besloten om Mordechai Vanunu de medaille
geven", zie President Prof. Fanny Michaela Arizen van het FIDH.
"Ik ben vereerd om deze prijs in ontvangst te mogen nemen", schreef Vanunu in zijn antwoord hierop, eraan
toevoegende dathij de prijs onder één voorrwaarde zou willen ontvangen... "dat ik het persoonlijk in
ontvangst kan nemen. Als u mij dit niet kunt garanderen, geef ik er de voorkeur aan dat u de prijs niet aan
mij geeft en ermee wacht totdat ik weer vrij ben".
Bron: Presstv.ir - Verwante artikelen:
 Netanyahu zegt deelname kernwapentop af
 Ahmadinejad: 'Tijdperk van kernwapens is afgelopen'
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Met een vertraging van bijna een maand is het boek van Ine Veen ‘bedrog om de
kroon’ van de persen gerold
Geplaatst door silviavideler op 21/09/2010
Ja, eindelijk het heeft inderdaad wel erg lang geduurd, maar u wordt beloond voor het
wachten. De schrijfster heeft n.l. ter elfder ure nog een hoofdstuk toegevoegd met ‘hot’
information. Aan de andere kant maken we het mensen gemakkelijker die nog niet
besteld hebben, want het boek is dan wel van de persen gerold en iedereen die een boek
besteld en betaald heeft krijgt dat boek DEZE WEEK nog in de bus, maar zij die nog even
wilde wachten die willen wij alsnog verrassen met de lage intekenprijs van € 19,95 tot
eind september, want de boekhandel voor zover zij het boek in hun collectie durven opnemen krijgen de
boeken pas begin oktober!
Dus wilt u nog een exemplaar voor de intekenprijs? U krijgt het nu na bestelling en betaling per OMGAANDE
toegezonden!
INE VEEN : BEDROG OM DE KROON. HET GEHEIM VAN JULIANA EN BEATRIX
ISBN: 9789059119963
Verschijningsdatum: 21 september 2010
Prijs: €19.95 ( voor-intekenprijs)
OVER DIT BOEK:
Er circuleren al jaren geruchten dat de koningin helemaal geen recht heeft op de Nederlandse troon en er
dus onwettig zit. In 1884 stierf de allerlaatste echte prins van Oranje, en nu hebben we ineens een hele
familie. Hoe kan dat eigenlijk…? Wat is er waar van alle onwettige kinderen van prins Hendrik en prins
Bernhard? Is Beatrix eigenlijk wel het eerste kind van Juliana, want wie is die geheimzinnige Marie-Claire?
Hoe kwamen die Oranjes bovendien aan dat enorme fortuin dat ze zouden bezitten?Alleen door de Shellaandelen van Wilhelmina? Een zeer ongewoon boek dat ons koningshuis kritisch tegen het licht houdt. De
uitkomst is verrassend: misschien is deze familie wel even ´koninklijk´ als u en ik.
Ine Veen, auteur van de bestseller Moord namens de ´Kroon?´, het ultieme leven van Pim Fortuyn, zette de
feiten op een rij.
Aanvulling Silvia Videler:
Dit boek zal in Nederland het effect van een bom veroorzaken. Helaas zoals het is gegaan bij meerdere
boeken van auteur Ine Veen, worden dit soort boeken door onnoemlijk veel boekhandels geweigerd. Dat is
gebeurd bij het boek: “Moord, namens de kroon?” waarin Ine Veen haarfijn neerschrijft aan de hand van
rapporten hoe Pim Fortuyn werkelijk van het leven is beroofd. Idem met het boek: “Gif “, ook daarin verhaalt
zij onomwonden van de schandalige praktijken die multi-nationals zowel als de politiek er op na houden en
dat ten koste van uw en mijn gezondheid. Desondanks hebben deze boeken bij vele duizenden hun weg
gevonden. ‘Bedrog om de Kroon’ dát wordt zeker gezien de beladen inhoud én de onthullingen wederom
een boek wat vele boekhandelaren veiligheidshalve maar het liefst zullen negeren. In mijn eigen woonplaats
heb ik het uitgeprobeerd bij een grote, ruim gesorteerde én erkende boekhandel, die zich n.b. ook nog graag
het predikaat ‘christelijk’ aanmeet en inderdaad van menige christelijke uitgeverij haast het complete fonds in
voorraad heeft maar daarnaast, want het schouwtje moet toch roken, ook allerlei New Age literatuur tot en
met de koran aan toe. Echter op mijn vraag of ik het boek ‘Bedrog om de Kroon’ van auteur Ine Veen kon
bestellen, werd ik bijna met een Gereformeerd Vrijgemaakte trap onder mijn achterste naar buiten verwezen.
Hieruit opmakend dat ook deze handelaar in gedrukt papier reeds zeer wel op de hoogte was van de
onthullende waarheid die Ine Veen nu eindelijk naar buiten gaat brengen.
Ja, Mevrouw Von Amsberg, geboren van Lipperbiesterfeld zal met de publicatie van dit werk niet bepaald
‘amused’ zijn. Wel, dat zullen zo goed als alle Nederlandse onderdanen van deze zich koningin noemende
dame óók niet meer zijn ná het lezen van dit schokkende feitenmateriaal wat nu eindelijk na al die jaren eens
uit de doeken gedaan wordt.
Een ding is zeker: Dat dit boek minimaal een schok teweeg zal brengen in de Nederlandse samenleving én
ver daarbuiten, dát zal meer dan evident blijken te zijn.
Wij zijn blij u dit boek te kunnen leveren, du moment, dat het is uitgekomen, tegen de voorintekenprijs van
slechts € 19,95 ( daarna € 24,95 ) en dan ook nog eens PORTOVRIJ!
* En…..als u het op prijs stelt, mail ons de gewenste tekst en wij laten uw exemplaar signeren door de
schrijfster Ine Veen.
Hoe komt u in het bezit van zo’n uniek ( al of niet gesigneerd ) exemplaar? Maak € 19,95 over op ons rek. nr.
1239.37.299 t.n.v. HMS Videler onder vermelding “Bedrog Om De Kroon” én zend ons een mail met de
eventueel door u gewenste (korte)* tekst die Ine Veen op een schutblad voorin het boek overneemt met haar
handtekening eronder en vergeet uw adres niet te vermelden. Zo gauw het boek van de persen rolt, heeft u
het twee dagen later in uw bus.
Ons mail-adres is: videl049@planet.nl
Bezoek-adres: Dollard 123, 8032 KC ZWOLLE. 038-4549300
Update: http://silviavideler.wordpress.com/page/2/
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‘Tijd om Obama af te zetten wegens misdaden tegen de VS’
“De Amerikaanse president is een christendom hatende tiran die nu het aambeeld bewerkt om onze “ketens
te smeden.”
Een dringende oproep om de “christendom hatende ‘president Obama af te zetten wegens vermeende”
grote misdaden en misdrijven” werd deze week uitgebracht aan het begin van de “Neem Amerika Terug
Conferentie ” in Zuid-Florida.
De oproep werd gemaakt door Floyd Brown, president van de Western Center for Journalism, die in
krachtige bewoordingen beweerde dat de opperbevelhebber opzettelijk probeert om de beginselen waarop
de VS werd gesticht te vernietigen.
“Het presidentschap van Obama is een ziekte”, aldus Brown. “Artikel 2, Sectie 4 (de impeachment-clausule
van de Grondwet) is de remedie. En het is Obama’s haat tegen Amerika dat het absoluut noodzakelijk maakt
dat we nu actie ondernemen.”
“Barack Hussein Obama is geen weldoener, dat zijn plannen mislukken”, zei Brown toegevoegd. “Hij is geen
persoon van goede wil die gewoon probeert zijn best te doen om Amerika de goede richting op te duwen. Hij
is dit niet. Barack Hussein Obama is een leugenaar die absoluut weet wat hij doet met de Verenigde Staten
van Amerika. Hij heeft een plan. Hij heeft een agenda. Deze man weet precies waar hij ons mee naartoe
neemt. ”
Brown, een politieke vernieuwer, schrijver en spreker, runt nu een online campagne om de president af te
zetten. “Barack Obama is een zeer gevaarlijke man’, zei Brown. “De afgelopen twee jaar hebben wij
gekeken naar een langzame progressie, wat ik een bloedeloze staatsgreep noem.”
“Voor de internationale socialistische beweging, waar Barack Obama lid van is,” voegde hij eraan toe, “moet
de VS op de knieën worden gebracht, en ik garandeer je dat Barack Hussein Obama alles doet wat hij kan
doen om het land op zijn knieën te brengen. Hij wil het land op de knieën brengen.”
Brown waarschuwde dat een tegencultuur is opgestaan, en bezig om Amerika te verdelen. “Zij hebben niet
dezelfde respect voor u als individueel en persoonlijk eigendom, en de traditionele ideeën in de Grondwet.
Dat is waarom ze in oorlog zijn met de Grondwet. Alles waar onze voorvaderen voor hebben gevochten en
gestorven zijn is slechts vuil om op maandagochtend te worden weggegooid. ”
De Amerikaanse grondwet bepaalt dat een president kan worden aangeklaagd voor hoogverraad, omkoperij
of andere zware misdaden en misdrijven. Brown zei dat de zinsnede “hoge misdaden en misdrijven”,
eigenlijk “slecht gedrag” betekende.
Hij citeerde een lijst met wat hij beschouwde als slecht gedrag, en zei dat Obama de “banken
nationaliseerde. GM en Chrysler nationaliseerde. De 2de Amendement aanviel. De gezondheidszorg
overnam. Hij” cap and trade” wetgeving wil invoeren, dus letterlijk dat hij de lucht die u inademt wil belasten.
Wij ademen CO2 uit. Hij benoemde tsaren om uw leven te beheersen zonder dat het Congres toezicht heeft.
Hij verontschuldigt zich voor ons in het buitenland. Ik vind het persoonlijk offensief dat hij zich voor dit grote
land excuseert. ”
Brown zei verder dat de president feitelijke misdrijven heeft gepleegd, waaronder het aanbieden van banen,
in ruil voor politieke gunsten; ontslag voor inspecteur-generaal Gerald Walpin die onderzoek deed naar
Obama’s vriend Kevin Johnson voor naar verluidt het misbruik van fondsen, en nu actief bezig is om
Amerika failliet te maken, door in negen maanden meer nationale tekort op te bouwen, dan in de eerste 200
jaar van de Amerikaanse geschiedenis.
Brown stapte over op geloofszaken, en viel Obama’s stelling aan dat hij een christen is. “Obama heeft een
hekel aan het christendom”, verklaarde Brown. “Hij is moslim. Anderen zullen zeggen dat hij gewoon een
goddeloze atheïst is. Het punt is dat deze man het christendom haat.”
Obama dwong de Georgetown University om de naam Jezus op het podium te bedekken, en zei in een
toespraak dat de VS niet langer een christelijke natie was, maar nu als een islamitische natie kan worden
beschouwd.
“Wat wij ook waren, wij zijn niet langer meer een christelijke natie, wij zijn ook een Joodse natie, een
islamitische natie, een boeddhistische natie, een hindoe-natie, en een natie van niet-gelovigen“, verklaarde
Obama.
“Hij zei het!” riep Brown. “Heb je hier meer over gelezen in de New York Times, de Washington Post, of de
Wall Street Journal ? Er is een samenzwering van stilte in de mainstream media om de haat van deze man
tegen het christendom te verdoezelen.”
Hij citeerde Amerikaanse leiders uit het verleden, met inbegrip van president Andrew Jackson, die de Bijbel
“de rots waarop onze republiek rust,” noemde en Patrick Henry, die zei: “Het is wanneer een volk God
vergeet, dat tirannen hun ketenen smeden.”
BRON: http://sp00kje.nl/?p=2985
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Palestijnen geven doodstraf aan iedereen die land verkoopt aan Joden
Dansgroep Palestijnse Authoriteit zingt 'Haal de trekker over' naar
de Joden - PA: Geef ons eigen staat op onze voorwaarden, of het
is oorlog - PVV, CU en SGP stellen kamervragen over weigeren
Israëlische delegatie
In de jaren '30 keek de wereld nog werkeloos toe; nu echter wordt
er actief meegewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe
racistische Judenreine staat. De Palestijnen hebben wederom
enkele sterke staaltjes laten zien dat het fascistische en extreem
antisemitische Nazi gedachtengoed nog altijd springlevend is. Zo
heeft een hogere rechtbank van de Palestijnse Authoriteit (PA) besloten dat land verkopen aan de Joden
een halsmisdaad is en bestraft moet worden met de dood. Daarnaast liet de tv zender van de PA, de
zogenaamde 'vredespartner' van Israël, een dansgroep zien die in een lied getiteld 'Haal de trekker over'
oproept tot de gewelddadige Jihad tegen de Joodse staat. Volgens het Palestijnse internationale persbureau
Ma'an verklaarde de PA-officier van Justitie Ahmad Al-Mughni dat de uitspraak van de rechtbank is bedoeld
om 'het nationale Palestijnse project om een onafhankelijke Palestijnse staat te vestigen te beschermen.' In
2009 veroordeelde een militaire rechtbank van de PA een Arabier uit Hevron tot de doodstraf door
ophanging omdat hij in Judea en Samaria -de door de Palestijnen opgeeiste Westelijke Jordaanoever- land
aan Joden had verkocht. In de loop der jaren zijn vele tientallen Palestijnse Arabieren geëxecuteerd op
alleen al de verdenking van collaboratie met Israël. Zo werden in 1996 zeven Arabieren geëxecuteerd omdat
ze voor de 'vijand Israël' zouden hebben gewerkt. In 2006 werd Mohammed Abu al-Hawa gemarteld en
vermoord omdat hij een apartement in Jeruzalem aan Joden zou hebben verkocht. (1) Terwijl het Joden
verboden is om land te kopen in de door de PA geclaimde gebieden mogen Arabieren omgekeerd wél land
kopen in Israël. Daarnaast streeft de PA openlijk naar een Judenreine staat, en wil het alle Joden tot op de
laatste man uitwijzen. Verder eisen de Palestijnen dat hun nieuwe staat als 'Palestijns' wordt erkend, maar
weigeren ze categorisch Israël als 'Joodse staat' te erkennen, een racistisch standpunt dat door de hele
Arabische Liga wordt ondersteund. Daarnaast dreigt PA-toponderhandelaar Nabil Shaath opnieuw dat als er
geen eigen staat op Palestijnse voorwaarden komt, deze door middel van oorlog zal worden afgedwongen.
(2)
'Vredespartner' PA roept opnieuw op tot oorlog tegen Israël
Dat de Palestijnen daar altijd al op aansturen blijkt opnieuw uit een uitzending van de PA-tv, waarop een
dansgroep in het lied 'Haal de trekker over' zingt over het veroveren van de 'verachtelijke binnenvallende
vijand' Israël. De vertaalde tekst van het lied (voorafgegaan door een gedicht): (3) (4) Vecht, broeder, de
vlag zal nooit gestreken worden, de toortsen nooit uitgedoofd.
Op de (berg) Carmel (in Israël) en in de (Jordaan) vallei zijn wij rotsen en stromen.
In Lod (stad in Israël) zijn wij gedichten, en in Ramle (stad in Israël) granaten.
Wij, mijn broeder, zullen de revolutie van een strijdend volk vasthouden. De vijandige en schadelijke
Zionisten verlieten hun thuislanden. Maar de Palestijnse revolutie wacht op hen.
De boomgaard riep ons tot de (gewapende) strijd. We vervingen armbanden door wapens.
We vielen de verachtelijke Zionisten aan.
Deze binnenvallende vijand is op het slagveld.
Dit is de troostvolle dag van de Jihad.
Haal de trekker over!
We zullen Jeruzalem, Nablus en het land (héél Israël) bevrijden. Dit streven wordt door de steun voor een
onafhankelijke Palestijnse staat feitelijk bekrachtigd door zowel de Amerikaanse regering, de Europese Unie
als ook de Nederlandse regering.
Kamervragen PVV, CU, SGP over weigeren Israëlische delegatie
Gisteren berichtten we dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een delegatie uit Israël de
toegang tot ons land heeft geweigerd omdat er zich burgemeesters van Joodse nederzettingen in Judea en
Samaria onder de deelnemers zouden bevinden. Vandaag hebben kamerleden van de PVV, de CU en de
SGP hier vragen over gesteld aan minister van Buitenlandse Zaken Verhagen (CDA). In Israël wordt van
diverse kanten schande gesproken over de Nederlandse weigering, en wordt een direkt verband gelegd met
het feit dat ook Nederland zich overgeleverd lijkt te hebben aan de circa 1 miljoen moslims die hier wonen.
(5) Merk op hoe tendentieus en éénzijdig anti-Israël de reguliere media in Nederland zijn. NU.nl schrijft alsof
het een vaststaand feit is dat de Israëlische nederzettingen 'illegaal' op 'Palestijns grondgebied' zijn
gebouwd, daarbij geheel voorbij gaand aan het feit dat de omstreden status van Judea en Samaria nog
steeds niet officieel is bepaald. Vóór de oorlog van 1967 waren alle inwoners van de Westelijke
Jordaanoever Jordaniërs en bestond er nog helemaal geen 'Palestijns volk'. Klaarblijkelijk is het ook in
Nederland een volstrekt normale zaak geworden dat een volk net als Hitler-Duitsland mag streven naar het
Judenrein maken van zijn -in dit geval ook nog eens valselijk geclaimde- grondgebied.
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) Arutz 7 ; (3) Arutz 7 ; (4) Palestinian Media Watch ; (5) NU.nl
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Tegenlicht: De aanval op Europa
di, 21/09/2010 - Ivo
Zit Europa klem tussen het herstellende Amerikaanse continent en
onstuimig groeiend Azië? Of slaagt Europa in haar 'mission
impossible': het stuiten van de vrije val? In Tegenlicht vier
uitzendingen over de aanval op Europa.
Aflevering 1: De toekomst van Europa volgens Beppe Grillo
Met de Italiaanse dwarse denker Beppe Grillo blikt Tegenlicht
vooruit op het Europa-thema.Cabaretier, politiek activist en
voormalig accountant Beppe Grillo werd in 2005 door Time
Magazine uitgeroepen tot ‘Europese held’. Hij is het gezicht van de
anti-Berlusconi beweging in Italië.
Grillo was in 1997 voor het laatst op de televisie in Italië, maar sindsdien heeft hij via zijn weblog een
invloedrijke burgerbeweging opgezet met miljoenen sympatisanten en actieve leden. Nobelprijswinnaars als
Stiglitz, Dario Fo en Mohammed Yunus werken mee aan zijn veelgelezen blog. Met zijn 5-puntenbeweging
(milieu, water, educatie, communicatie en transport) bouwt hij aan een nieuwe politiek van onderaf, met
mensen die persoonlijk betrokken zijn, zonder penningmeester en statuten. ‘Van de vijf belangrijkste
maffiaorganisaties ter wereld komen er drie uit Italië. En zij zullen ook Nederland bereiken. En zij zullen jullie
dijken bouwen. En als het niet goed is, doen ze het opnieuw. Op die manier zal het Nederlands bruto
nationaal product alsmaar stijgen.Terwijl het BNP stijgt, verdwijnt Nederland onder water’. Grillo kijkt met ons
naar een van de afleveringen in de serie, Europa’s pact met de duivel over de handel in schulden. Grillo: ‘Dit
land is failliet, net zo failliet als Griekenland. En wat heeft Papandreou van Griekenland gezegd? "Wij zijn
failliet en moeten drastische maatregelen nemen. Loonsverlagingen, pensioenen verlagen enzovoort.
Belangrijke structurele hervormingen doorvoeren". Hij erkent tenminste dat ze failliet zijn. Maar bij ons
zeggen ze dat het ergste misschien voorbij is’. Gaat de monetaire unie uiteenvallen en is dat maar goed
ook? Of is dit bij uitstek het moment om Europa opnieuw uit te vinden in daadwerkelijke politieke en
economische samenwerking? Grillo: ‘Een systeem van twee euro’s. Jullie de sterke en wij de zwakke.
Misschien zou dat onze redding zijn. Maar jullie moeten ons wel eerst vertellen dat wij failliet zijn in plaats
van over een lichtpuntje te spreken. Want er is wel een lichtpuntje aan het einde van de tunnel, maar dat is
een intercity die recht op ons afkomt’.
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/tegenlicht-de-aanval-op-europa

Verborgen Islam boodschap in Kinderspeelgoed?
Een moeder ontdekte dat speelgoed van haar kind dezelfde boodschap
uitzenden - "De Islam is het licht".
Bron en video: http://endtimes.punt.nl/?id=603237&r=1
Hillsong United's promosong op You-tube ,...
...daar is te zien dat christenjongeren in een auto zitten met een zgn.
internationaalvredesteken ,( gebroken kruis op z-n kop ), en vanaf 1.40 min even
goed kijken; daar wordt met twee handen het illuminatie handgebaar gemaakt ! spoel het een paar keer
terug als je niet gelooft.
http://www.youtube.com/watch?v=0r4yHYwa7Uc
Op 1.40 min zie ik een jongen achterin de autoaan het lucht drummen (kan niet zien of hij dat doet met een
gehoornde handteken). Verder zie ik een meisje voorin een 'Love' symbool maken (met 4 vingers een hartje
maken). Vrij onschuldig als je het mij vraagt. Als je gaat zoeken zal je ook vaak wat vinden. Volgens mij gaat
het er om met welke intentie iemand jou iets wil laten zien. Ik heb ook wel eens iets aangewezen met mijn
middel- en ringvinger in mijn palm (het baphomet teken). Als er op dat moment een foto van wordt gemaakt
en iemand zegt; 'Hij doet de satan-groet.' Lach je diegene toch 4kant uit, want ik heb er geeneens over
nagedacht. De cirkel met de omgedraaide Y is ook een internationaal 'Peace' teken. Voor mij heeft het geen
enkele betekenis. Voor sommigen is het occult, maar is het niet veel meer wat je er zelf van maakt?
Indische mensen hebben vaak een dolk/mes aan de muur hangen. Zij noemen dat een 'kris' en geloven dat
daar krachten inzit. Ik heb 'em gewoon in mijn keukenla liggen en snij er mijn vlees mee. Als ik dan, zoals
vandaag, die heerlijke rolade snij, heb ik echt niet het idee dat ik occult bezig ben.
Iets is niet occult, de mens maakt het occult.
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Canadese luchtmachtofficier voorspelt komst UFO-vloot op 13 oktober
Als we alle recente UFO-voorspellingen zouden moeten geloven
dan zou er inmiddels een ware file in de ruimte zijn ontstaan door
aliens, die staan te dringen om onze planeet te redden. In de
lange rij voorspellingen van de komst van UFO's en Aliens naar de
Aarde valt de meest recente, die van de gepensioneerde
Canadese luchtmachtofficier Stanley Fulham, op vanwege het feit
dat hij deze bewering schrijft in een recent opnieuw uitgebracht
boek van 352 pagina's met de titel 'Challenges of Change' (1).
Volgens Fulham zullen er op woensdag 13 oktober grote aantallen
UFO's verschijnen boven steden over de hele wereld (2). Moeten
we hier enige waarde aan hechten, of is het pensioenfonds van
ook deze man failliet gegaan en zit hij dringend om geld verlegen? In tegenstelling tot zoveel eerder, meestal
door allerlei vage New Age bronnen gedane nooit uitgekomen UFO-voorspellingen onderbouwt Fulham zijn
uitgebreide verhaal met een waslijst aan 'feiten'. Fulham zag zijn eerste UFO toen hij in 1944 opgesloten zat
in het Duitse gevangenenkamp Stalag 357. Samen met honderden anderen zag hij hoe een helderrode en
muisstille UFO over het kamp heenvloog. In die tijd werden er door beide partijen regelmatig UFO's
waargenomen; zowel de Duitsers als de Amerikanen dachten dat het nieuwe vliegtuigen van de vijand
waren. Pas na de oorlog kwam er aandacht voor een mogelijke buitenaardse afkomst van UFO's, aangezien
de onbekende objecten overduidelijk over technologie beschikten die 'wij' nog lang niet hadden. (3) Fulham
ging na de bevrijding naar de Universiteit en kwam na diverse omzwervingen opnieuw bij de Canadese
luchtmacht terecht, waar hij in dienst kwam bij het NORAD (North American Aerospace Defense Command).
Als radarofficier kwam hij diverse malen in aanraking met waarnemingen van UFO's, gedaan door piloten
van gevechtsvliegtuigen. Op instructie van hogerhand mochten dergelijke 'ontmoetingen' volgens hem
beslist niet bekend worden bij het publiek.
De Transendors
Na gepensioneerd te zijn startte Fulham een intensieve zoektocht om een verklaring te vinden voor zijn
UFO-waarnemingen in de oorlog en tijdens zijn tijd bij de luchtmacht. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie
dat UFO's afkomstig zijn uit een andere dimensie en dat hun bemanning deel uitmaakt van de zogenaamde
'Transendor Groep van de Vierde Dimensie'. Zij zijn het die binnenkort gaan ingrijpen op Aarde - niet omdat
we elkaar dreigen te vernietigen, maar omdat de planeet al in 2015 onleefbaar zou zijn geworden door de
vergiftiging van de atmosfeer. Fulham zou meer dan 10 jaar lang persoonlijk in kontakt hebben gestaan met
deze 'Transendors', en wel door middel van een occulte methode genaamd 'channeling'. De gewezen
NORAD-officier 'channelde' overigens niet zelf, maar liet dit doen door een wereldberoemde 'expert' op dit
gebied. De Transendors zouden via deze persoon aan Fulham allerlei zaken bekend hebben gemaakt, zoals
informatie over klimaatveranderingen, de wereldwijde financiële instorting en het internationale terrorisme.
Op dat laatste gebied wisten ze te vertellen dat al-Qaeda reeds beschikt over één 'vuile' kernbom en diverse
andere massavernietigingswapens.
Vergiftiging atmosfeer
Gebruik makend van de uit het Bijbelboek Openbaringen afkomstige metafoor van de 'Vier Ruiters van de
Apocalyps' waarschuwt Fulham dat de mensheid alle toekomstige dreigingen zal overleven, op één na: de
Co2-vergiftiging van de atmosfeer. Volgens de Transendors zou er jaarlijks 1% meer Co2 in de atmosfeer
terecht komen, tot een 'kritieke hoeveelheid' van 22% is bereikt. Dat zou de mensheid zonder tussenkomst
van buitenaf niet overleven. De Transendors -43.000 zeer oude zielen die door middel van (re)incarnatie hun
kennis en ervaringen zouden inzetten ten goede van de mensheid- zouden al duizenden malen eerder
hebben meegemaakt dat andere beschavingen uitstierven omdat zij hun planeten vergiftigden. De Aarde
zou zich nu op hetzelfde fatale pad bevinden, iets dat de aliens ten koste van alles zouden willen
voorkomen. De Russische ambassadeur in Canada zou grote interesse in Fulhams boek hebben getoond
en het werk naar zijn thuisland hebben gestuurd, waar het werd vertaald en bestudeerd door een groot
aantal overheidsofficials. Overigens is de voormalige radarofficier wel zo 'slim' om alvast te verklaren dat de
aliens hun geplande interventie op 13 oktober zouden kunnen uitstellen tot een latere datum in 2010. Hoe
dan ook, de massale UFO-verschijning zal volgens hem beslist dit jaar plaatsvinden.
Grove fouten over Co2
Los van het feit dat Fulhams beweringen over het bestaan van de 'Transendor Groep' natuurlijk onmogelijk
te bewijzen zijn, bevat zijn boek ten aanzien van de Co2-vergiftiging een aantal grove fouten. Zo bestaat de
Aardse atmosfeer voor slechts 0,039% uit het -overigens niet giftige- Co2 en zal dit percentage zelfs volgens
de gemanipuleerde gegevens van het ernstig in diskrediet gebrachte IPCC (VN-klimaatpanel) stijgen naar
0,044%. De door de Transendors genoemde stijging met 1% per jaar is dan ook totaal onmogelijk. Ook zou
het leven op Aarde al ruim vóór het bereiken van de 22% Co2 zijn uitgestorven, en zouden wij hier dus al
lang niet meer zijn. Je kunt je dus afvragen wat de ware motieven zijn van een veronderstelde 'groep zielen'
die beweert oneindig veel wijzer en slimmer te zijn dan wij, maar toch dergelijke eenvoudig te ontmaskeren
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leugens doorgeven. Het is daarom niet ondenkbaar dat Fulham wordt gebruikt als pion in de links-radicale
agenda van de Nieuwe Wereld Orde machtselite achter de schermen, die erop uit zijn om zoveel mogelijk
verwarring te zaaien en de mensheid voor te bereiden op de komst van een één-wereldsysteem met één
centrale regering. Een eventuele, met behulp van in het geheim ontwikkelde menselijke technologiën valse
komst van 'aliens' -al dan niet dit jaar- zou hier wel eens heel overtuigend aan mee kunnen werken. Wat er
ook van waar zal blijken te zijn, Fulham heeft inmiddels wereldwijde aandacht gekregen, wat de
verkoopcijfers van zijn lijvige boek ongetwijfeld omhoog zal stuwen. Het zal niet de eerste keer zijn dat
iemand zijn inkomsten opkrikt met behulp van zo geloofwaardig mogelijk gebrachte UFO-onzin. Hoe dan
ook, u bent 'gewaarschuwd' voor wat er op 13 oktober naar alle waarschijnlijkheid níet zal gebeuren.
Xander (1) ; Amazon.com ; (2) PRWeb ; (3) Tracie Austin.com - Zie ook:
08-08: Brits nationaal archief geopend: Churchill beval echte UFO's te ontkennen
19-05: Wordt er een valse komst van aliens en een nep-Opname gepland?
02-01: Noorweegse spiraal in oude culturen teken van het naderende einde
2009:
23-08: Illuminati kaartspel (3): Conditionering door massamedia, 'aliens' en de Bijbelse realiteit
25-05: 'Regering Obama heeft besloten om bestaan buitenaardse wezens te bevestigen'
Doe mee met actie tegen overheidscensuur
15 sep door Ot van Daalen
Op dit ogenblik ligt er een concept wetsvoorstel klaar welke
internetcensuur in de hand werkt. Het voorstel maakt mogelijk
websites, blogs, persooonlijke pagina's als hyves / facebook zonder
tussen komts van een rechter te verwijderen. Tevenswil men een verboddoorvoeren welke publicatie van
niet-openbare informatie verbied. Hierdoor wordt het werk van klokkenluiders onmogelijk gemaakt. Websites
zoals deze lopen gevaar. We hebben het vaak over het verdwijnen van onze vrijheden laten we er nu dan
ook iets aan doen.
Op 15 september hebben wij een brief (PDF) gestuurd naar demissionair minister Hirsch Ballin, waarin
talloze hoogleraren, bloggers en maatschappelijke organisaties zich uitspreken tegen een recent gelanceerd
wetsvoorstel dat overheidscensuur in de hand werkt. Laat je horen, en doe mee met de actie tegen dit
wetsvoorstel.
Hoe kan je actie ondernemen tegen het wetsvoorstel?
 Stuur vandaag nog een reactie op de internetconsultatie over dit wetsvoorstel en stuur de
brief mee (PDF). De internetconsultatie loopt tot 30 september.
 Schrijf daarnaast een blog waarin je jouw steun voor deze brief uitspreekt, anderen oproept
om te reageren op de internetconsultatie, en laat een link achter in onze comments.
Hoe meer reacties, hoe beter! Met een breed verzet kunnen we zorgen dat dit wetsvoorstel van tafel gaat.
https://www.bof.nl/2010/09/15/doe-mee-met-actie-tegen-overheidscensuur/

Obama woedend om complottheorie Ahmadinejad
Uitgegeven: 24 september 2010 07:13
NEW YORK - De Amerikaanse president Barack Obama is woedend om de suggestie van de Iraanse
president Mahmoud Ahmadinejad dat de Verenigde Staten zelf achter de aanslagen op 11 september 2001
zaten. Dat zei een hoge Amerikaanse functionaris donderdag. © AFP ''De president vond de opmerkingen
schandalig en beledigend, helemaal omdat ze zo dicht bij Ground Zero gemaakt werden'', aldus de
functionaris die anoniem wilde blijven. Ahmadinejad deed zijn uitspraken in zijn toespraak voor de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hij zei dat volgens een alternatieve theorie voor de
aanslagen ''onderdelen van de Amerikaanse regering de aanval in scène hebben gezet om de kwakkelende
economie te stimuleren en de greep op het Midden-Oosten te vergroten, om zo het zionistische regime in
Israël te redden''. Veel westerse diplomaten verlieten daarop de zaal, ook de Nederlandse. De Amerikaanse
vertegenwoordiging liet meteen na de toespraak zijn afkeer al blijken: ''In plaats van de ambities en de goede
wil van het Iraanse volk te vertegenwoordigen, heeft Ahmadinejad er weer eens voor gekozen om smerige
samenzweringstheorieën en antisemitische beledigingen te spuwen.''
Vorig jaar liepen veel vertegenwoordigers ook al weg. Toen vroeg Ahmadinejad zich in zijn toespraak af hoe
sommige regeringen ''de misdaden van bezetters tegen weerloze vrouwen en kinderen en de vernietiging
van hun huizen, boerderijen, ziekenhuizen en scholen onvoorwaardelijk kunnen steunen''.
Ahmadinejad verwees daarmee onder meer naar de Israëlische invasie van de Gazastrook eind 2008. ©
ANP
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Het vrije, beschaafde en ontwikkelde Vernederland
Een kort topic waarmee weer overtuigend aangetoond wordt dat de
samenleving waarbinnen wij leven niets meer dan een heel erg trieste leugen is
waarin het braaf blatende burgerschaap simpelweg geen reet heeft in te
brengen en zich dient te schikken naar de wensen en eisen van een stelletje
volstrekt doorgeslagen randdebielen. Wat nu weer? Het totaal voor de hand
liggende feit dat ons Ministerie van Onmenselijk Onrecht de lijst met verboden
websites (u weet wel, om uw terroristische, kinderverkrachtende en zwaar
criminele uitstapjes tegen te kunnen gaan door middel van filtering) niet bekend
gaat maken. “Nederland lijkt Iran wel: een geheime zwarte lijst met verboden
sites, waarvan we niet weten hoe je erop komt, hoe je eraf komt, welke technologie wordt gebruikt en wat
precies wordt afgesproken tussen providers”, aldus directeur Ot van Daalen.
Hoort u het eens van een ander die niet het label geesteszieke zweefteef en dwerg-anarchist met hippieneigingen draagt. Ik zou Ot wel willen verbeteren: het is binnen onze boerderij eigenlijk veel erger dan in het
verre Iran. In Iran is men tenminste eerlijk en oprecht over het onderdrukken van vrijheden. Wij wonen
zogenaamd in een vrij en beschaafd Westers land waarin wij de neus ophalen voor landen zoals Iran. Wat
dus eigenlijk weer tot een van de grootste farces behoort die een mens zich zou kunnen bedenken.
U bent niet vrij, u moet precies doen wat een klein kliekje gewelddadige machtswellustelingen verzint. U
heeft geen inspraak. Voorbeeld: alle wetsvoorstellen die Enge Ernst en zijn misdadige entourage er
doorheen proberen te drukken zijn niet afkomstig vanuit de burgerbevolking maar afkomstig vanuit het
stelletje panische bloedzuigers en hun corporate vrinden die zoals altijd op zoek zijn naar mooie
aanbestedingen. Na het aandragen van dit soort voorstellen zijn er natuurlijk altijd een paar ruggengraatloze
en totaal gehersenspoelde burgerzombies te vinden die alsnog de kant van hun verkrachtende vader kiezen
maar de aanzetten voor dit soort denigrerende voorstellen komen nooit vanuit de bevolking.
Oftewel, dit lijkt in de verste verten niet op iets dat onder de noemer “democratisch” gevangen zou kunnen
worden. Dit is niets meer dan een dictatoriaal bewind waarvoor we normaal gesproken afreizen naar landen
landen die gevuld zijn met getinte en Islamitische mensen, om deze mensen vervolgens te “bevrijden”. Wat
natuurlijk betekent dat we ze bekogelen met verarmd uranium, de bevolking op een andere manier kapot
schieten, het land leegroven, het IMF erop afsturen om de boel helemaal aan de ketting te leggen en dan via
gecontroleerde media de hele wereld vertellen dat we vrijheid en democratie hebben gebracht.
Lieve mensen, wij wonen in het grootste en meest gevaarlijke monster van Frankenstein dat deze planeet
ooit gekend heeft: de Westerse wereld. Onze leiders zijn oorlogsmisdadigers, dictators, maffialeden en
behoren tot de ergste kinderverkrachters die onze soort kent. Ik wens u daarom weer heel veel sterkte terwijl
u de rest van de dag slavenarbeid voor deze figuren verricht of terwijl u in de consumeerleerfabriek
klaargestoomd wordt om binnenkort voor deze onmensen te moeten gaan werken.
Of zoals Barry Stevens zou zeggen: “vooral doorgaan, vooral doorgaan!”
Door Anarchiel op 22-09-2010

Een vergeten holocaust t.a.v. tienduizenden onschuldige kinderen
Geplaatst door silviavideler op 20/09/2010
Vanuit Canada wordt door KEVIN ANNETT een strafexpeditie georganiseerd met als inzet de paus van
Rome te arresteren.
Overladen met bewijzen komt Kevin Annett, een strijder tegen de perversiteiten van o.a. de Rooms
katholieke, de Anglikaanse kerk en de United Churches, naar Europa om o.a. de Engelse Koningin als hoofd
van de Anglikaanse kerk te confronteren met massa moorden op veelal kleine kinderen alsmede gaat hij
alles in het werk stellen, samen met een steeds grotere groep supporters, te weten: ( the International
Tribunal into Crimes ofChurch and State ) om de paus als hoofd van de R.K.kerk en zelfs ook, om hem
persoonlijk als dader te ontmaskeren en te laten arresteren. Ondanks de ‘diplomatieke status’ van Ratzinger.
Kevin Annett stelt dat de bewijzen die hij aan weet te voeren overweldigend zijn en dat arrestatie van deze
misdadiger, de paus, het enige antwoord, moet en kan zijn op datgene waar hij o.a. middels video verslagen
en bijgaande stukken, als zijnde bewijzen, weet aan te voeren. Hij en zijn organisatie verwachten zelfs dat
het hen, dit jaar 2010, nog gaat lukken.
In dien dit hem gaat lukken , dan gaat er natuurlijk wel e.e.a. veranderen in de wereld. Zal dan de laatste
paus aantreden waarvan voorspeld is dat hij samen met de anti-christ het einde in zal luiden? ( red. S.V.)
Voor een uitgebreid verslag en video zie deze link! ( alles in het Engels!)
Link:
http://www.hiddenfromhistory.org/RecentUpdatesampArticles/Sept62010AMessageofEndingandBeginning/ta
bid/137/Default.aspx
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Geen openheid over Nederlandse blokkade verboden websites
Deze afbeelding is gebaseerd op Print Pressvan Peter, uitgebracht onder Attribution-ShareAlike
2.0 Generic licentie. Door Ot van Daalen
Amsterdam, 22 september 2010 – Het ministerie van justitie kan
geen inzicht geven in de afspraken die worden gemaakt tussen
internetproviders over het blokkeren van een lijst met verboden
websites. Het is hierdoor niet bekend welke websites precies
geblokkeerd zullen worden, welke technologie zal worden gebruikt
en wat de procedures voor plaatsing en verwijdering van de lijst
zijn. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde stukken in een WOB-procedure over deze zwarte lijst.
Het ministerie van justitie kondigde eind 2009 aan dat het ernaar streeft in 2010 een lijst met verboden
websites te blokkeren. Grote internetproviders en het overlegplatform ECP/EPN maken in overleg met het
ministerie op dit moment afspraken over de manier waarop dat zou gebeuren. Internetonderzoeker Rejo
Zenger heeft een WOB-verzoek ingediend, waarin hij onder meer vraagt om inzage in de contracten, de
technologie die zou worden gebruikt en de procedures voor plaatsing op de lijst. Het ministerie maakt deze
stukken echter niet openbaar, omdat zij niet over deze stukken zou beschikken. De procedure rond het
internetfilter kan op stevige kritiek rekenenen van digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Een
internetblokkade is een zeer omstreden methode om informatie ontoegankelijk te maken. Ot van Daalen,
directeur: “Nederland lijkt Iran wel: een geheime zwarte lijst met verboden sites, waarvan we niet weten hoe
je erop komt, hoe je eraf komt, welke technologie wordt gebruikt en wat precies wordt afgesproken tussen de
providers. Dit is volstrekt onacceptabel.” Volgens Bits of Freedom moet verboden materiaal niet achter een
filter worden verborgen, maar juist worden verwijderd.
https://www.bof.nl/2010/09/22/geen-openheid-over-nederlandse-blokkade-verboden-websites/
Meer informatie:
Antwoorden op WOB-verzoek
Analyse WOB-verzoek
Vijf vragen over het Nederlandse internetfilter

Zwarte lijst met websites groeit nu al
1 sep / 05:02 pm Door Ot van Daalen
Het Ministerie van Justitie werkt samen met Nederlandse providers aan een zwarte lijst van verboden
websites. Daar zouden in eerste instantie alleen websites met afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op
worden geplaatst. Al vóór implementatie wordt echter geadviseerd om die lijst uit te breiden met pokersites.
Dit staat in een recent uitgekomen rapport (PDF) van de Adviescommissie kansspelen via internet. In het
rapport wordt in een korte analyse van twee pagina’s geadviseerd om pokerwebsites te blokkeren, zelfs als
die vanuit Nederland worden aangeboden (p. 58):
“De derde component is het scheppen van de mogelijkheid om het verkeer tussen een aanbieder van
illegale internetkansspelen en het Nederlandse publiek te blokkeren. Deze methode kan gebruikt worden
tegen alle illegale aanbieders, maar zal in de praktijk vooral relevant zijn in de strijd tegen de in het
buitenland gevestigde aanbieders. Het ondervangt namelijk het probleem dat een in het buitenland
gevestigde illegale aanbieder zo moeilijk aan te pakken is.”
De verboden sites zouden worden toegevoegd aan een zwarte lijst. Die zwarte lijst zou worden bijgehouden
door bijvoorbeeld een kansspelautoriteit.
“In incidentele gevallen zou blokkering plaats kunnen vinden via een last onder dwangsom. In andere
gevallen zal het echter nodig zijn meer structurele maatregelen te nemen. Een voorbeeld hiervan is het
Italiaanse stelsel van internetblokkering. Het is Italiaanse ISPs verboden om data door te geven van de
internetsites op een ‘zwarte lijst’.Deze ‘zwarte lijst’ van illegale kansspelaanbieders wordt voortdurend
geactualiseerd door de Italiaanse kansspelautoriteit.”
De Commissie merkt terecht op dat filteren “geen gemakkelijke weg is in verband met het maatschappelijk
draagvlak”. Het onbereikbaar maken van websites is een vergaande inperking van de vrijheid van
meningsuiting. Een analyse van twee pagina’s, waarin wordt voorgesteld om zelfs vanuit Nederland
aangeboden websites te blokkeren, kan een dergelijke vergaande maatregel niet rechtvaardigen.
https://www.bof.nl/2010/09/01/zwarte-lijst-met-websites-groeit-nu-al/
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Wat EU-ambtenaren zoal verdienen
18 Sep 2010 | Door E.J.Bron
Een nieuw boek onthult, dat de EU-bureaucratie, tegen de officiële versie in,
opvallend is toegenomen. De ambtenaren hebben salarissen van tot € 24.000
per maand en profiteren van een veeltal aan toelagen en begunstigingen.
Een artikel uit de Zwitserse ”Weltwoche” voor abonnees, geplaatst op de
website fact-fiction.net.
…Om ambtenaar van de EU te zijn, is lucratief. Alleen al de Europese
Commissie houdt 23.186 ambtenaren aan werk – één op de vier van hen een
maandsalaris van meer dan € 10.000. Het basissalaris van de hoogste
inkomensgroep bedraagt, afhankelijk van het aantal dienstjaren, tussen €
16.600 en € 18.800. Ambtenaren in de laagste inkomensgroep verdienen altijd nog bijna € 3000 per maand.
Bij deze lonen zijn diverse toeslagen en begunstigingen niet inbegrepen. Een topambtenaar met twee
kinderen kan een maandsalaris van meer dan € 24.000 behalen.
De bijzondere betalingen zijn veelzijdig. Als smartengeld voor het verblijf in Brussel bestaat er een
zogenaamde buitenlandtoeslag van 16%. Wie getrouwd is of een vaste partner heeft, krijgt een
”huishoudtoeslag” van maandelijks € 149,00 plus 2% van het basissalaris. Nog beter komen ambtenaren
met kinderen er vanaf. Voor ieder kind krijgen ze een ”familietoeslag” van € 326,00 en een
”opvoedingstoelagen” van € 221,00 per maand.
Moet een ambtenaar vanwege zijn beroep verhuizen, worden niet alleen de verhuiskosten voor hem betaald,
maar krijgt hij ook een royale ”inrichtingshulp” ter hoogte van twee maandsalarissen. Gaat hij aan het einde
van zijn werkzaamheden in Brussel weer naar zijn land terug, dan krijgt hij van de EU opnieuw twee
maandsalarissen – deze keer onder de naam ”herinichtingshulp”.
Deze substantiële salarisverbeteringen worden door een serie voorrechten en begunstigingen aangevuld.
EU-ambtenaren mogen op kosten van de EU privéreizen ondernemen. Verleden jaar kreeg iedere
ambtenaar hiervoor gemiddeld € 2164,- – all-in en zonder bonnetjes te hoeven overleggen. In 2009 boekte
de EU voor privéreizen meer dan 53 miljoen euro af. Als men de ambtenaren van het parlement en andere
EU-instellingen hierbij rekent, resulteert dat zelfs in een budget voor privéreizen van rond de 60 miljoen euro.
Bijzonder voordelig voor de ambtenaren zijn de belastingen. Men hoeft bijvoorbeeld voor een basissalaris
van € 7.600 maar 12% belasting betalen. Alle toeslagen zijn belastingvrij.
Ambtenaren, die naar Brussel verhuizen, hoeven bovendien geen BTW betalen. Het hele jaar lang mogen
ze belastingvrij inkopen doen. Een speciale folder beantwoordt vaak gestelde vragen. ”Bestaat er een
maximumbedrag voor belastingvrije inkopen?”, luidt vraag 67. Het antwoord: ”Nee”. Of vraag 80. ”Ik wil een
voorwerp in het buitenland kopen. Krijg ik daarvan de BTW terug?”. Antwoord: ”Ja, als de bepalingen van
het bijgevoegde blad met toelichtingen worden aangehouden.”
Bijzonder populair is blijkbaar de koop van nieuwe auto’s. ”Ik wil een personenauto kopen zonder BTW. Wat
moet ik doen?”, luidt vraag 69 van de folder.
Hoe deze begunstigingen voor EU-ambtenaren uitwerken, laat een blik op de Btw-tarieven van de Europese
Unie zien. Deze bedragen, afhankelijk van de lidstaat, tot 25%. EU-ambtenaren betalen dus bijvoorbeeld
voor een nieuwe auto tot een vierde deel minder dan een normale burger.
Gezien deze speciale behandeling zou het jongste voorstel van Manuel Barroso wel eens op beperkt begrip
kunnen stuiten. De president van de Europese Commissie verlangde vorige week in zijn rede over de
”toestand van de Europese Unie” nieuwe, ”eigen” financiële bronnen voor de EU. Er is al sprake van een
”Europese belasting”.
Of de ambtenaren hierop een uitzondering vormen, is nog niet bekend.
Martin Ehranhauser: ”Die heimliche zweite EU-Bürokratie”. Gratis exemplaren kunnen besteld worden
onder office@ehrenhauser.at
Bronnen: http://www.weltwoche.ch/weiche/artikel-fuer-abonnenten.html?hidID=539327
Auteur: Philipp Gut
http://fact-fiction.net/?p=5015#more-5015
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Milieuwoordvoerder Duitse CDU: Klimaatverandering is religie zonder bewijs
Bekende Global Warming activist wil klimaatontkenners laten opsluiten in concentratiekampen, pleit voor
'groene' politiestaat en gedwongen abortussen
De valse klimaathysterie wordt doelbewust aangewakkerd om de
mensheid rijp te maken voor de invoering van een wereldwijde
'groene' fascistische dictatuur. De milieuwoordvoerder van de
Duitse conservatieve CDU/CSU partij van bondskanselier Angela
Merkel heeft in eigen land opzien gebaard door toe te geven dat
'klimaatverandering' feitelijk niets meer is dan een nieuwe religie
waarvoor geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat.
Tegelijkertijd worden milieuactivisten wereldwijd steeds extremer
in hun streven om de hele wereld de onderwerpen aan een ecofascistische dictatuur. Tijdens een vergadering van de Duitse
liberale FDP verklaarde Marie-Luise Dött dat iedereen die het
waagde te twijfelen aan de klimaatagenda 'bespot werd, gedwongen werd te biechten, vervolgens door het
vagevuur heen moest en als ze echt slecht waren naar de hel gestuurd werden.' Volgens Dött hebben de
klimaatpropagandisten ervoor gezorgd dat de vrije wetenschap monddood is gemaakt. Na haar uitspraken
gebeurde daarom exact wat ze voorspeld had: ondanks het feit dat duizenden wetenschappers al jaren
beweren dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor door mensen veroorzaakte klimaatverandering
en Global Warming, werd ze onmiddellijk belachelijk gemaakt door belangrijke partijfiguren en door de
mainstream media. (1)
Bekende milieuactivist pleit voor eco-concentratiekampen
Dat de ook in Nederland door met name linkse (PvdA, GroenLinks, SP, D66) maar ook christelijke partijen
(CDA, CU) fervent aangehangen klimaatreligie verontrustende vormen begint aan te nemen blijkt
bijvoorbeeld uit het feit dat een bekende Finse milieuactivist, de filosoof Pentti Linkola, openlijk oproept tot
het invoeren van een fascistisch systeem om de 'planeet te redden van de ecologische vernietiging.' (2)
Linkola heeft een enthousiaste groep zichzelf 'eco-fascisten' noemende volgelingen om zich heen
verzameld, die vinden dat alle klimaatontkenners moeten worden opgepakt en worden heropgevoed in ecoconcentratiekampen. Of dat nog niet genoeg is pleiten ze voor het gedwongen drastisch beperken van de
wereldbevolking, gedwongen sterilisaties, het in beslag nemen van auto''s en het verbieden van reizen voor
iedereen die niet tot een klein eliteclubje behoort. Het kleine deel van de mensheid dat mag blijven leven
wordt hierdoor een slaaf van een volledige gecontroleerde 'groene' politiestaat. De barbaarse en dictatoriale
filosofiën van Linkola, wiens artikelen koppen hebben zoals 'Roei de mensheid uit, red de planeet', beginnen
steeds meer aandacht te krijgen nu de internationale milieubeweging na het ontmaskeren van de leugens
van het VN-klimaatpanel IPCC langzaam maar zeker haar ware gezicht laat zien. De manier waarop
klimaatontkenners in eigen land worden bespot door bijvoorbeeld GroenLinks laat goed zien dat een stem
op dit soort partijen een stem is op de uiteindelijke invoering van een moderne fascistische eco-tirannie op
wereldschaal, waarin ieder aspect van ons leven -áls we nog mogen blijven leven- wordt bepaald door de
staat.
'Wie mist Hitlers 6 miljoen Joden?'
De milieudoctrine van Linkola is extremer, bedreigender en weerzinwekkender dan de die van de ergste
dictators die tot nu toe op de aardbol hebben rondlopen bij elkaar. De activist betreurt het dat het monsters
zoals Hitler, Stalin en Mao niet gelukt is om vele miljoenen mensen meer uit te roeien, omdat de
milieubeweging de mens tot vijand van de planeet heeft verklaard. 'Wie mist al die mensen die stierven in de
Tweede Wereldoorlog? Wie mist de 20 miljoen die werden geëxecuteerd door Stalin? Wie mist Hitlers 6
miljoen Joden?' Als het aan Linkola ligt blijven er straks slechts enkele miljoenen mensen in leven en leiden
zij een primitief bestaan als landbouwers en vissers. Om dit te bereiken moeten mensen gedwongen worden
tot abortus en zou een nieuwe wereldoorlog wat hem betreft 'een blijde gebeurtenis voor de planeet' zijn,
omdat er op die manier in één klap tientallen miljoenen mensen zullen worden weggevaagd. 'Moeder Aarde'
kan volgens Linkola alleen gered worden als er een gruwelijke tirannie komt die afrekent met wat volgens
hem de 'ergste ideologiën ter wereld zijn: groei en vrijheid.' 'Elke dictatuur is beter dan de moderne
democratie,' schrijft hij. 'De beste dictatuur zou er een zijn waarbij er een hoop koppen gaan rollen en de
overheid iedere economische groei tegenhoudt... De enige oplossing is een gecentraliseerde overheid en
een niet aflaatbare controle van de burgers.' Dat moet onder andere gaan gebeuren door de invoering van
'moord richtlijnen' die sterilisatie, zwangerschapsvergunningen, strakke regulering van de
electriciteitsvoorziening, ratten op het menu, de confiscatie van privé auto's en het opheffen en
nationaliseren van alle bedrijven af moeten gaan dwingen.
Ook reguliere milieuactivisten hebben extreme ideeën
Natuurlijk houdt niet iedere linkse milieufanaat er dergelijke bloeddorstige ideeën op na. Toch geeft het zeer
te denken dat in de klimaatreligie geaccepteerde figuren zoals Al Gore en de prominente NASA-Global
Warming alarmist dr. James Hansen steeds extremer lijken te worden en op sommige terreinen nauwelijks
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onderdoen voor Pentti Linkola. Zo heeft dr. Hansen, een bondgenoot van Al Gore, onlangs zijn steun
uitgesproken voor een boek van de internationale milieuactivist Keith Farnish, die oproept tot het plegen van
sabotage en milieuterrorisme zoals het opblazen van dammen en het verwoesten van steden, om zo de
planeet terug te werpen naar het agrarische tijdperk. (Zou het opblazen van olieplatforms hier ook onderdeel
van kunnen uitmaken?) Een andere prominente klimaat'kardinaal' is dr. Eric R. Pianka, een Amerikaanse
bioloog die werkzaam is aan de Wetenschappelijke Universiteit van Texas. Al in 2006 pleitte hij ervoor om
door middel van het ebola virus 90% van de mensheid uit te roeien. Dan hebben we natuurlijk ook nog de op
deze site al vaker aangehaalde John P. Holdren, die door president Barack Obama is aangesteld als de
'wetenschaps tsaar' van het Witte Huis. In zijn boek 'Ecoscience' (1977) pleitte Holdren al voor de invoering
van een streng dictatoriaal eco-fascistisch systeem, een planetaire wereldregering die gedwongen
abortussen en sterilisaties invoert door bijvoorbeeld het toevoegen van chemische stoffen aan ons
drinkwater. Kortom: mensen die grote voorstanders zijn van extreme en en zelfs genocidale
milieumaatregelen hebben zich weten op te werken tot machtige posities en zijn algemeen geaccepteerd
binnen de door linkse politieke partijen en reguliere media gesteunde internationale milieubeweging. In eigen
land behoeft het ook wat dit onderwerp betreft dus geen verbazing te wekken dat de Partij Voor de Vrijheid,
die als enige kritisch durft te zijn op het ook in Nederland gevoerde demagogische klimaatbeleid, door de
gevestige orde voortdurend verketterd wordt.
Xander (1) - Bird Flu / Zeit.de ; (2) Bird Flu / Infowars - Zie ook:
07-08: Agenda 21: 178 landen tekenden VN-plan voor 85% bevolkingsreductie
05-05: Record hoeveelheid ijs Noordpool voorbode van Global Cooling
15-04: Britse Jurist: VN moet klimaatontkenners vervolgen als misdadigers (/Zwart op wit bewijs dat angst
voor klimaatverandering doelbewust verzonnen is)
07-04: Global Warming sceptici bedreigd met geweld op Greenpeace website
03-04: Befaamde professor: Pogingen klimaat te redden zinloos
20-02: Vooraanstaande Global Warming wetenschappers erkennen fouten en manipulatie
13-01: Klimatologen: Strenge winter begin van nieuwe Kleine IJstijd

Turkije heeft de EU niet meer nodig
Door Slaz, Op woe 22 sep 2010
Complete artikel: extra.volkskrant.nl
door Senay Özdemir
Terwijl in Europa nog altijd wordt gediscussieerd over de
toetreding tot de EU van Turkije, interesseert die kwestie
de Turken steeds minder. Europa vinden ze duur en
arrogant; ze richten hun blik de andere kant op, naar het
oosten.
Met één been in Europa, met het andere in de Oosterse wereld – die positie kenmerkt Turkije al
eeuwenlang. Tegenstanders van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie betogen dat deze spagaat
het land steeds weer uit zijn evenwicht zal brengen en alleen maar negatieve gevolgen kan hebben voor de
oude EU-landen. Voorstanders zien voor Turkije juist een unieke rol weggelegd, als brug tussen twee
werelden.
Turkije zelf lijkt de uitkomst van dit debat niet meer af te wachten. Het is al druk bezig met bruggen bouwen:
naar het westen, maar ook naar het oosten en de Arabische wereld. En met succes.
De Turkse economie draait op volle toeren en het aantal buitenlandse projecten waarin Turkse
ondernemingen actief zijn, met name in het Midden-Oosten en Rusland, groeit razendsnel. Turkish Airlines,
op dit moment een van de snelst groeiende vliegmaatschappijen ter wereld, vervoert aanzienlijk meer
passagiers uit het Midden-Oosten en Rusland. Maar ook het aantal vluchten op Duitsland en GrootBrittannië is vergeleken met vorig jaar sterk gestegen.
Turkije laat zich niet door een vermeende weifelende positie tussen twee werelden uit zijn evenwicht
brengen. Integendeel. Het land verwerft juist een steeds sterkere positie buiten de EU. Zo exporteert Turkije
steeds meer producten en kennis naar het Midden-Oosten.
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Palestina zou volgens Obama over jaar VN-lid kunnen zijn
23/09/10 14u02
De Amerikaanse president Barack Obama zal vandaag aan zijn
collega’s in de Verenigde Naties verklaren dat ze over een jaar
een nieuw lid, namelijk Palestina, zouden kunnen verwelkomen,
indien ze de inspanningen voor vrede in het Midden-Oosten
steunen. Dat blijkt uit fragmenten van zijn discours die door het
Witte Huis gepubliceerd werden.
Obama zal z’n hele politieke en diplomatieke gewicht in de schaal werpen – met de risico’s dat dat voor hem
inhoudt – om te komen tot een vredesakkoord tussen de Israëli’s en de Palestijnen. De Amerikaanse
president zal de belangrijkste spelers uit de regio ook vragen zich te beroepen op de traditie van tolerantie
van het jodendom, het christendom en de islam om tot een vredesverdrag te komen.
Onafhankelijke Palestijnse staat
“Als we dat doen, zouden we, wanneer we hier volgend jaar opnieuw samenkomen, een akkoord kunnen
hebben dat ons zou brengen tot het onthaal van een nieuw lid van de Verenigde Naties: een onafhankelijke
Palestijnse staat, die in vrede met Israël kan bestaan”, zal de president later vandaag verklaren.
De oproep van de Amerikaanse president komt op een cruciaal moment in de vredesonderhandelingen
tussen Israëli’s en Palestijnen, alsook op een politiek fragiel ogenblik in de Verenigde Staten. De
Democratische Partij van Obama vreest namelijk de parlementsverkiezingen in november te zullen verliezen.
(belga/kve)

Siemens vindt Stuxnet-worm in 14 fabrieken
16-09-2010,11:13 doorRedactie
De Stuxnet-worm, één van de gevaarlijkste internetwormen in de geschiedenisl, is door Siemens bij veertien
fabrieken aangetroffen. "We hebben het virus in de SCADA [supervisory control en data acquisition]
systemen van veertien fabrieken aangetroffen, zonder storing aan processen en schade", zegt woordvoerder
Simon Wieland.
Eenmaal geïnstalleerd gebruikt Stuxnet de standaard Siemens wachtwoorden om toegang tot systemen te
krijgen waarop WinCC en PCS 7 programma's draaien. Deze PLC (programmable logic controller)
programma's worden gebruikt voor het beheren van grootschalige industrie systemen in fabrieken, militaire
installaties, chemische fabrieken en energiebedrijven.
Rootkit
Stuxnet stuurt informatie over de configuratie van het Siemens systeem terug naar een Command & Control
server. Vervolgens kunnen de aanvallers een doelwit uitkiezen en het zelfs herprogrammeren. Dit zou echter
bij Siemens niet zijn voorgekomen. De worm is voorzien van een rootkit. Zelfs als de Windows onderdelen
van de worm zijn verwijderd, kan de rootkit nog steeds actief zijn. Symantec adviseert bedrijven dan ook om
de code van hun PLCs goed te controleren of een veilige back-up terug te zetten.
De eerste versies van de Stuxnet code dateren van juni 2009, maar volgens experts begonnen de aanvallen
pas begin dit jaar. "We hebben nog nooit zoiets als dit gezien", zegt Liam O'Murchu van Symantec. "Het feit
dat het de manier waarop fysieke machines kan besturen is erg verontrustend." Wie er achter Stuxnet zit is
nog steeds onbekend, maar Roel Schouwenberg van Kaspersky vermoedt dat het om een land gaat.
Toekomst
Tijdens de Virus Bulletin conferentie later deze maand wordt er uitgebreid over Stuxnet gesproken. "Veel
aspecten van deze dreiging zijn nog niet publiek bekend, maar we denken dat ze enorme gevolgen voor de
beveiligingsindustrie hebben en ongetwijfeld in een toekomstig dreigingslandschap vaker zullen voorkomen",
aldus O'Murchu.
http://www.security.nl/artikel/34472/1/Siemens_vindt_Stuxnet-worm_in_14_fabrieken.html
Reactie
Het schijnt om een verfijnde stuxnet-1 te gaan die in 2008 al was getraceerd, het zou me niet verbazen dat
er opdracht is verkregen vanuit washington om deze attack via Siemens-engineers te laten injecteren. Daar
liggen de blueprints, dus ik zou zeggen, neem een bezoekje in Dresden en Hamburg, there where it was
born. Deze keys liggen echt niet op straat. Er zal wel iemand intern corrupt zijn en waar veel geld(macht)
mee gemoeid is.
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Ruim 120 militairen: UFO's maakten Amerikaanse kernwapens onklaar
Zes voormalige luchtmachtofficieren geven op 27 september openheid van zaken
Ruim 120 voormalige of gepensioneerde Amerikaanse militairen
zouden tussen 1948 en 2003 getuige zijn geweest van het onklaar
maken van kernwapens door UFO's, die plotseling boven militaire
installaties verschenen. Zes voormalige luchtmachtofficieren en
een andere militair hebben besloten hun door de overheid
opgelegde stilzwijgen te doorbreken en dringen er bij de
autoriteiten op aan om het publiek op de hoogte te stellen.
Opmerkelijk: dit bericht is niet afkomstig van één of andere
obscure complot- of New Age site, maar van het internationale
persbureau Reuters. Eén van de militairen die de opdracht kregen
voor altijd hun mond te houden is kapitein Robert Salas, voormalig
werkzaam als ICBM (intercontinentale ballistische raketten) lanceerofficier aan de Malmstrom
Luchtmachtsbasis. Een ander, de gepensioneerde kolonel Charles Halt, was getuige van een schijfvormig
object dat lichtstralen projecteerde op de Britse luchtmachtbasis Bentwaters. Ook hoorde hij over de radio
dat 'ze waren geland in de opslagplaats voor kernwapens'. Beide mannen zullen binnenkort met
verbijsterende details over hun UFO-waarnemingen naar buiten treden, en onthullen hoe het Amerikaanse
leger er op reageerde. 'De Amerikaanse luchtmacht liegt over de gevolgen voor de nationale veiligheid die
ongeïdentificeerde luchtobjecten vormen voor nucleaire bases, en dat kunnen wij bewijzen,' aldus kapitein
Salas. Kolonel Halt voegde daar aan toe: 'Ik geloof dat de veiligheidsdiensten van de VS en het Verenigd
Koninkrijk zowel toen als nu geprobeerd hebben om het belang van wat er gebeurde op de Bentwater basis
door middel van goed uitvoerde methoden van disinformatie te ontkennen.' De groep getuigen, die voor het
eerst werd samengebracht door de toonaangevende UFO-onderzoeker Robert Hastings, zal de gevolgen
van deze en andere alarmerende incidenten voor de nationale veiligheid bespreken en de overheid
oproepen om alle informatie hierover vrij te geven, omdat het publiek zich van deze zaken bewust moet
worden. Op maandag 27 september zal de groep een persconferentie organiseren en Amerikaanse
overheidsdocumenten laten zien die bewijzen dat er vanaf 1948 inderdaad UFO's actief zijn (geweest) boven
en op nucleaire bases. Tevens zullen de zorgen over het misbruik door de overheid betreffende
geheimhouding en de nog altijd niet aflatende dreiging van kernwapens aan bod komen.
Naast Robert Hastings zullen de volgende voormalige officieren getuigen van hun UFO-ervaringen:
- Dwynne Arneson, hoofdofficier USAF (luchtmacht VS) communicatiecentrum
- Bruce Fenstermacher, USAF-kernraket lanceerofficier
- Charlet Halt, vice-commandant USAF-basis
- Robert Jamison - USAF raket-doelwit officier
- Patrick McDonough - geodetisch opzichter USAF kernraket-basis
- Jerome Nelson - USAF-kernraket lanceerofficier
- Robert Salas - USAF-kernraket lanceerofficier
Xander - Bronnen: PRNewswire / Reuters
“Schuldencrisis generatie lang voelbaar”
Door community (initieel P.uncia), Op vri 24 sep 2010 15:17, nieuws
Bron: (c) www.demorgen.be (13x geklikt)
De openbareschuldencrisis zal "een generatie" lang wegen op de
belastingbetalers in de westerse landen. Dat voorspelt de voorzitter
van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
(EBWO), Thomas Mirow. Mirow sprak voor de Reform Club, een
denkgroep in Londen, en zei dat de explosieve toename van de openbare schulden "waarschijnlijk het meest
schadelijke, rechtstreekse gevolg van de crisis is", dat het economische herstel bedreigt.
De zware schuld weegt op de openbare financiën en op de capaciteiten van de banken om te lenen aan de
privé-sector, benadrukte hij tijdens een speech. "De sterke toename van de openbare schulden zal een
generatie lang gevolgen hebben voor de westerse belastingbetalers", zei Mirow. Wel merkte hij op dat de
landen in Oost-Europa en Centraal-Azië waar de EBWO actief is, "minder getroffen waren".
Mirow pleitte voor strenge begrotingsdisclipine. Er is niet alleen de druk van de financiële markten, zei hij,
maar het terugschroeven van de tekorten is ook nodig om de onzekerheid weg te nemen "die het
consumentenvertrouwen ondermijnt" en dus weegt op de groei.
Mirow spoorde de Europese Unie ook aan om meer te doen om haar concurrentieposititie te verbeteren,
maar ook om tot beter bestuur te komen in de lidstaten. Daarbij hoopt hij dat de "stimulansen voor de nieuwe
leden behouden blijven na hun toetreding".
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Leidinggevende Indiase astronoom vreest dat Apocalyps 2012 toch waar is
De Indiase astronoom professor K. Sundara Raman,
hoofdwetenschapper aan de Kodaikanal Zonnesterrewacht in
zuidelijk India, vreest dat de op het veronderstelde einde van
de Mayakalender gebaseerde doemdenkprofetiën over het
einde van de wereld op 21 december 2012 misschien toch
waar zouden kunnen zijn. De zonne-expert heeft namelijk
berekend dat er uitgerekend op die datum extreem abnormale
zonnestormen zullen optreden, die verwoestende gevolgen
zouden kunnen hebben voor onze planeet.
Hoewel professor Raman net als veel andere sceptische
wetenschappers de Maya-profetieën als een mythe
beschouwt, komt de gevierde astronoom nu toch tot de
opmerkelijke conclusie dat de Aarde op 21 december 2012
inderdaad zoiets als een apocalyptische gebeurtenis te wachten staat. 'De zonnewind, aangedreven door
enorme plasma uitbarstingen (Coronol Mass Ejections of CME's), zal over de hele wereld communicatie- en
elektriciteitsnetwerken verwoesten.' Als er niet snel voorbereidingen worden getroffen zullen volgens Raman
hele steden en overheidssystemen tot ongekende chaos vervallen.
'De zonnewind is een stroom geladen deeltjes die met supersonische snelheden uit de corona van de Zon
tot aan de uiterste grenzen van de omloopbanen van de planeten wordt geblazen,' legt de hoofd van het
Indiase Instituut voor Astrofysica uit. 'Gedurende het soort gewelddadige zonnestormen zoals verwacht
wordt in december 2012 drijft de Zon een enorme hoeveelheid elektrisch geladen gas uit. Hierdoor kunnen
elektriciteitsnetwerken, communicatiediensten, satellieten en vliegtuigen worden beschadigd.' (1)
Een vergelijkbaar fenomeen zorgde in maart 1989 in de Canadese provincie Quebec voor het volledig
uitvallen van de elektricteit gedurende een periode van negen dagen. Ondanks het feit dat diverse experts
de laatste tijd op de enorme kwetsbaarheid van de moderne maatschappij voor Elektro Magnetische Pulsen
(EMP) afkomstig van bijvoorbeeld de Zon hebben gewezen, heeft de Amerikaanse Senaat onlangs plannen
om het elektricteitsnet hier voor te beschermen, afgewezen.
Volgens John G. Kappenman, eigenaar van Storm Analysis Consultants en expert op het gebied van
elektromagnetische straling, zou een krachtige zonnestorm op bijvoorbeeld 21 december 2012 echter vele
miljoenen doden kunnen veroorzaken, omdat alles wat op elektriciteit werkt -ook onze watervoorzieninglangdurig zal uitvallen, en de reparaties 4 tot 10 jaar in beslag zullen nemen.
'In slechts enkele uren tijd moet gevreesd worden voor het verlies van de watervoorziening voor belangrijke
stedelijke gebieden. Ook rioolwater kan niet meer weggepompt en gezuiverd worden. Binnen een paar
dagen is beperkt houdbaar voedsel aan de beurt, waardoor al na enkele dagen de voedselvoorraad is
uitgeput.' 'Na drie dagen is er geen enkele communicatie meer mogelijk, omdat de hele telecommunicatie
infrastructuur is uitgevallen. Kortom, bij dit scenario zullen er veel meer doden vallen dan bij een oorlog of bij
wat voor natuurramp er ooit op Aarde heeft plaatsgevonden. En dat zal zich waarschijnlijk niet beperken tot
Noord Amerika.' Om het elektriciteitsnetwerk in de VS te beschermen voor een dergelijke ramp is $ 100
miljoen nodig - een schijntje vergeleken bij het geld dat de regering Obama tot nu toe heeft uitgetrokken om
de grote banken en financiële instellingen te redden. De Senaat weigert echter om dit geld uit te geven
omdat de dreiging niet specifiek genoeg zou zijn. Mocht de berekening van professor Raman echter
kloppen, dan zal er alleen al in Amerika voor 1 a 2 biljoen dollar schade worden aangericht, om nog maar
niet te spreken over het gigantische verlies aan mensenlevens als het elektriciteitsnetwerk gedurende
langere tijd wordt uitgeschakeld. (2)
Xander - (1) Deccan Chronicle ; (2) World Net Daily - Zie ook:
30-05: Uur-U: De dag waarop het electriciteitsnet voorgoed uitvalt

Bush regering vanaf uur 0 uit op oorlog met Irak
Door Donkerdoorn, Op don 23 sep 2010 17:28, citaat / intro / linkdump
Complete artikel: www.rawstory.com (74x geklikt)
De regering van George W. Bush blijkt vanaf het moment dat de president intrek nam in het Witte Huis
gebrand op oorlog met Irak. Dit blijkt uit recent openbaar gemaakte documenten.
Na 911 werd er alles aan gedaan om Saddam Hoessein een rol in de aanslagen toe te delen, de anthraxaanvallen die op 911 volgenden of via de ruzies met wapeninspecteurs. Opvallend is dat al wordt uitgegaan
van "weerstand" bij Frankrijk en Duitsland tegen een oorlog, zeker omdat er geen bewijs is dat Irak achter de
aanslagen van 911 zat. De regering maakte zich ook zorgen om de positie van Tony Blair, die in Engeland
waarschijnlijk veel weerstand zou...
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EU wil dat paus leiding neemt in streven naar wereldvrede
Wekelijkse bijeenkomst (8-9-10) met de paus in het Vaticaan
(merk de bizarre setting op). Inzet: de vorige paus (Johannes
Paulus II) kuste de Koran.De Europese Unie ziet de op 7 juli
2009 verschenen encycliek 'Caritas in Veritate' (Liefde in
Waarheid) van paus Benedictux XVI in toenemende mate als
een ideale basis om te komen tot wereldvrede en het met elkaar
laten 'verzoenen' van alle religies. Hiertoe heeft het Europese
Parlement een aantal seminars met 'Rome' georganiseerd en
tevens gezorgd voor een jaarlijkse bijeenkomst van alle
religieuze leiders van Europa, in een poging om de verschillende geloven op één lijn te brengen en samen te
voegen in een wereldwijde oecumenische 'vredesreligie', precies volgens het belangrijkste streven van het
Vaticaan.
De jaarlijkse interreligieuze bijeenkomsten werden in 2005 opgezet door de katholieke president van de EU,
de Portugees José Manuel Barroso. Sinds 2007 worden de vertegenwoordigers van een groot aantal
verschillende religies en geloofsgemeenschappen regelmatig geraadpleegd door de drie presidenten van de
Europese machtsinstellingen.De 6de jaarlijkse vergadering van deze EU-presidenten met ongeveer 20
religieuze leiders van Europa was gericht op armoedebestrijding en sociale uitsluiting en werd voorgezeten
door José Manuel Barroso. Herman Van Rompuy, president van de Europese Commissie, was samen met
Jerzy Buzek, president van het Europese Parlement, vice-voorzitter. De Rooms Katholieke president van de
Commissie van de Bisschops Conferentie van de Europese Gemeenschap (COMECE) was Adrianus van
Luyn, de bisschop van Rotterdam. De overige religieuze leiders waren afkomstig uit zowel de Joodse,
Christelijke, Islamitische, Sikh als Hindoe gemeenschappen in 14 lidstaten. (1)
Het lijkt er steeds meer op dat het Vaticaan en de EU de handen ineen hebben geslagen en gezamelijk
streven naar een oplossing voor alle wereldproblemen. In de hoogste Europese politieke kringen wordt de
paus in toenemende mate gezien als dé wereldleider die in staat is om alle religies met elkaar te verenigen
en de wereld vrede te brengen.De komst van dit politieke-religieuze éénheidssysteem, dat in de 'eindtijd'
over een groot deel van de wereld zal heersen, wordt op diverse plaatsen in de Bijbel aangekondigd. In het
profetische boek Openbaring wordt een dergelijke Nieuwe Wereld Orde het rijk van 'Het Beest' genoemd,
waarin iedereen die weigert zijn exclusieve geloof op te geven ten gunste van de nieuwe éénheidsreligie,
meedogenloos zal worden vervolgd en vermoord.Vanuit de Bijbel weten we ook dat met name
fundamentalistische christenen en Joden het slachtoffer van dit New Age wereldrijk zullen worden. In het
recente artikel 'Verklaring 300 christelijke leiders: God is dezelfde als Allah' lieten we zien dat een groot deel
van het christendom reeds bereid is om zich te 'verzoenen' met andere religies zoals de islam, en daarbij
steeds meer de unieke positie van Jezus Christus als enige Weg tot verzoening met God loslaten.
Dat het Vaticaan al veel langer de opvatting heeft dat alle religies feitelijk maar één God hebben bleek onder
andere vorig jaar uit de volgende uitspraak van Paus Benedictus, gedaan tijdens zijn bezoek aan Israël:
'Meneer de President (Shimon Peres), de heilige Zetel en de staat Israël hebben veel gemeenschappelijke
waarden, vooral het streven om religie zijn rechtmatige plaats in het maatschappelijke leven te geven. De
eerlijke leefregels van sociale relaties vereisen en sluiten respect voor de vrijheid en waardigheid van ieder
menselijk wezen in, die volgens zowel Christenen, Moslims als Joden zijn geschapen door een liefhebbende
God en die bestemd zijn voor het eeuwige leven.'
Kortom: het maakt volgens de paus niet uit wat je gelooft. Klaarblijkelijk hebben ondubbelzinnig duidelijke
Bijbelteksten zoals 'Jezus zeide: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan
door Mij' (Joh.14:6) in het Vaticaan een heel andere betekenis gekregen, omdat zij een blokkade vormen
voor de komst van de geplande één-wereldreligie.
Xander - (1) News That Matters ; (2) News That Matters - Zie ook:
28-08: Verklaring 300 christelijke leiders: God is dezelfde als Allah
Navo gebruikt ex-Stasimedewerkers
De Navo en de Duitse regering namen na de val van de Berlijnse muur verschillende cryptografen in dienst
die afkomstig waren van de Oost-Duitse geheime dienst Stasi. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel.
Na de hereniging van Duitsland in 1989 werden de cryptografen in dienst genomen om te voorkomen dat ze
naar andere landen in het Midden-Oosten zouden gaan. Om dit geheim te houden werden de codeversleutelaars ondergebracht bij een particulier Duits bedrijf.Opmerking
Doet me denken aan *operatie paperclip*, toen nazi Duitsland verslagen was.
De VS heeft toen naziwetenschappers *opgekocht* en overgebracht naar de states.
Zo konden ze fijn verder werken aan hun smerige plannen voor de atoombom, maar ook vele andere
kwalijke zaken zoals eugenetica. Dus ook op dit gebied herhaalt de geschiedenis zich.
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Christenen wegbereiders Nieuwe Wereld Orde: Deel II, ‘De apostel van Zion’
“Niemand is zo hopeloos tot slaaf gemaakt als diegenen die valselijk
i
menen vrij te zijn” - Johann Wolfgang von Goethe Het christen-zionisme
heeft als belangrijkste apostel in de negentiende eeuw een telg uit een
familie actief op het slachtveld en zeer trouw aan de kroon. Overal waar hij
komt en denominaties sticht, geven navolgers de boodschap door, zoals
de familie Voorhoeve in Nederland. Hoewel met minder invloed dan in de
negentiende eeuw, zijn zijn directe volgelingen nog aldoor volop actief.De
financiering van zijn vele wereldreizen is schimmig maar van zionistische
oorsprong. Het eindresultaat is een geheel nieuwe interpretatie (vertaling)
van de Bijbel welke volledig steunt op zionistische uitgangspunten,
waaronder de voorwaarde van de stichting van een zionistische staat als
startsein voor de christelijke eindtijd. Het is de geboorte van een nieuw
judeo-christendom.
Menig volgeling van zijn zionistisch-christelijke leer draagt graag een steentje bij aan de vervulling van de
‘profetie’. De beloning is namelijk een eindtijd resulterend in eeuwig leven in heerlijkheid voor de christenzionist en verdelging en hel voor de ongelovige. Dat prediken zij ijverig in lezingen en bijbeluiteenzettingen
aan angstige en ontvankelijke mensen.
John Darby, vader van het christen-zionisme
Wij hebben het hier over John Nelson Darby (1800 – 1882), sleutelfiguur in de verspreiding van het
wereldwijde christen-zionisme. Hij wordt gezien als de vader van het dispensationalismeii, de zionistische
eindtijdleer, waarvan de bovenomschreven plotselinge ‘opname’ door Christus van zijn ‘bruid’ – de
gemeente Gods – in Zijn heerlijkheid, de beloning vormt van haar adepten. Vóór Darby was de leer van de
‘opname’ volledig onbekend! Geen van de briljante kerkvaders en godgeleerden waren ooit in staat de
betreffende passages in de Heilige Schrift te vinden maar na achttien eeuwen openbaart de Here de
‘rapture’-theologie.iii
Tussen deze ‘rapture’ (opname) en de vestiging van het duizendjarig rijk waarin ‘wedergeboren’ christenen
ons met Jezus regeren – voor zover we niet zijn ‘verdelgd’ tijdens de epische totaaloorlog Armageddon –
zullen, aldus Darby, de joden over de aarde heersen in een verbond met Satan als de Anti-Christ.ivDarby is
in belangrijke mate beïnvloed door de geschriften van de jezuïtische priester Lacunza (zie deel I) en zet zijn
theologie voort. Overal sticht hij zionistische geloofsgemeenschappen die bekend staan als de Brethren, de
Plymouth Brethren of Darbisten, in Nederland vertaald als “Vergadering van Gelovigen”. Hun invloed tijdens
het negentiende eeuwse ‘reveil’ blijkt enorm en is tot op de dag van vandaag voelbaar.Een van de
bekendste leden van de Vergadering van Gelovigen is Aleister Crowley – volgens diverse bronnen vader
van presidentsvrouw Barbara Bushv – die zich na het verlaten van Darby’s sekte ontwikkelt tot een
wereldberoemd occultist, internationaal hoofd van de Ordo Templi Orientis en wordt gezien als de aanzetter
tot het moderne satanisme. Zijn vader is een gerespecteerde ‘lerende broeder’, de term die de Vergadering
toebedeelt aan haar predikanten. Crowley, die zichzelf graag aanduidt als Baphomet, baseert zich in
belangrijke mate op de leer van de Kabbala.vi Crowley laat zich daarnaast inspireren door de legendarische
Koning Salomo in "The Initiated Interpretation of Ceremonial Magic, Clacicula Solomonis Regis," een
vii
introductie op de occulte Goetia. Crowley is tevens vrijmetselaar, aldus de Groot Loge van Brits
viii
Colombia.
Volgens Dr. Coleman, voormalig MI6-agent, is Darby een ‘dual-loyalty’ agent, ingezet en gefinancierd om het
christen-fundamentalisme op te bouwen ter versterking van de Zionistische staat Israël door “zich te
identificeren met de Joden via de mythe van ‘Gods uitverkoren volk’ en grote sommen gelds te schenken
aan wat zij onterecht beschouwen als religieuze zaak ter bevordering van het Christendom”. Deze
versterking van het Zionisme door optuiging van het christen-fundamentalisme is het dertiende van een-entwintig doelen die de door Coleman 25 jaar lang bestudeerde Commissie van 300 voor ogen zou hebben.ix‘
Protestantse’ royalist als zetbaas op occult spookslot
In de zeventiende eeuw plaatsen de Engelse heersers ‘protestanten’ als zetbaas in Ierland waarbij zij de
oorspronkelijke Gaelic bevolking van hun land verdrijven. Het Ierse Leap Castle komt zo in 1649 in handen
van de Darby’s, een familie van militairen, zeer loyaal aan de kroon. Darby’s tweede voornaam verwijst naar
admiraal Horatio Nelson, familievriend en held in de Napoleontische oorlogen waarbij de familie direct is
betrokken. Sir Henry Darby vecht in de Slag om de Nijl en escorteert Napoléon naar zijn ballingsoord.De
familie is occult georiënteerd. Mildred Darby, gepokt en gemazeld in de zwarte magie – aldus de Engelse
krant The Independent van 23 oktober 2007 – schrijft in het tijdschrift “The Occult Review”:“Ik stond in de
galerij neerkijkend op de hoofdvloer, toen ik iemand een hand op mijn schouder voelde leggen. Zij gezicht
was… niet menselijk. Het was de stank van een ontbindend lijk.”Niets vermoedend zou zij een geest hebben
opgeroepen van een man die in het voorvaderlijk kasteel is omgebracht. Leap Castle is namelijk sinds de
middeleeuwen een executieplaats voor ‘vijanden’ en staat bekend als een der meest occulte en door
geesten bezochte plekken van Europa.xRond 1900 ontdekken arbeiders er een ‘oubliëtte’, een kerker onder
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de vloer met een scherpe spaak waarop het slachtoffer belandt om er langzaam een uiterst pijnlijke dood te
sterven. Na sluiting laat de kasteelheer het slachtoffer over aan de vergetelheid, vandaar de naam. De
moordpartijen bleken zo omvangrijk dat het drie karrevrachten vergt om alle botten van de omgebrachten af
te voeren.xi
De grootste apostel van het zionisme en zijn schimmige financiers
Darby was door zijn familie voorbestemd om advocaat te worden maar treedt na het afbreken van zijn
rechtenstudie als geestelijke in dienst bij de Anglicaanse kerk die hij in 1927 weer vaarwel zegt. Tijdens een
periode van bezinning na de val van zijn paard in oktober datzelfde jaar, zou Gods Heilige Geest hem de
waarheid hebben openbaard door het lezen van met name Lacunza – wiens geschriften hij volgens
sommigen deels zou hebben geplagieerd – over de plaats van de Gemeente Gods en in het bijzonder ‘Zijn
volk’ Israël. Deze inzichten leiden er toe dat Darby een geheel eigen interpretatie van de Bijbel uitbrengt: de
Darby vertaling.xiiIn deze tussenfase van reflectie waarin Darby tijdelijk uit beeld is, schrijft de beroemde
xiii
Duitse literator en lid van Weishaupts Orde der Illuminati , Johann Wolfgang von Goethe, in zijn dagboek
hoe hij op 2 mei 1827 een bezoek krijgt van de kinderen van N.M. Rothschild, bankier te Londen, vergezeld
door hun leermeester, ene John Darby, theologiestudent.xiv Het is bijzonder dat dit contact precies valt in de
periode dat Darby zich heeft teruggetrokken. Behalve de naam en de overeenstemming in het vakgebied
van de theologie, heb ik echter geen relatie met de John Darby van dit artikel kunnen vinden. Wel lijkt er een
indirect verband te bestaan tussen deze bankier en Darby als het gaat om de financiering ter verspreiding
van het zionistisch-christendom met als sleutelfiguur de bankier Henry Drummond.
Darby heeft weinig eigen inkomsten maar bezoekt desondanks meerdere malen niet alleen Duitsland maar
ook Zwitserland, Nederland, Frankrijk, Italië, Canada, de Verenigde Staten (6x), West Indië en zelfs Nieuw
Zeeland. Rond zijn dood laat hij wereldwijd zo’n 1500 denominaties met volgelingen na. Het zionisme vindt
in hem de ideale exporteur.Darby kondigt de terugkeer aan van Gods Volk, na de noodzakelijke etnische
zuivering door de Here, alsmede de oprichting van de zionistische staat Israël, als hij zegt:
“Als eerste zal de Here Zijn land reinigen (het land dat de Joden toebehoort) van de Tyriërs, de Philistijnen
[=Palestijnen], de Sidoniërs van Edom en Moab en Ammon – van alle goddelozen van de Nijl tot aan de
Eufraat. Dat zal gedaan worden door de kracht van Christus ten gunste van Zijn volk, gerehabiliteerd door
Zijn goedheid.”xvProf. Dr. Donald E. Wagner, hoofd van het Center for Middle Eastern Studies te North Park
University, Chicago, noemt Darby de grootste apostel en missionaris van het zionisme.xvi In alle door Darby
bezochte landen ontstaan in de negentiende eeuw zionistisch-gezinde geloofsgemeenten van Darbisten
onder de naam ‘Plymouth Brethren’, in Nederland bekend als ‘Vergadering van Gelovigen’.Henry Drummond
(1786-1860) – volgens de Encyclopedia Britannica van 2006 bankier te Londen en parlementslid – is
financier van de Albury en Powerscourt profetische conferenties waarin Darby intensief participeert.
Daarnaast is hij financier van de “London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews” die expliciet
als een van haar doelstellingenxvii, de zionistische gedachte verpakt in het christendom propageert onder de
Joden. xviii Al in 1817 onderneemt Drummond een reis naar het ‘Heilige’ Land. Over de relatie tussen
Drummond en Darby zegt collega-evangelist ds. John Torell, oprichter en president van de EuropeanAmerican Evangelistic Crusades, Inc.:“Het is duidelijk dat Drummond hielp bij de kosten van Darby die in
staat was verre reizen te maken, ondanks het feit dat hij geen aantoonbaar groot inkomen had.”xixTussen
Darby’s financier en Rothschild ligt een onmiskenbare link. John en Henry Drummond, zijn als bankiers
verantwoordelijk voor de financiering van het Engelse leger gedurende de voor hen uiterst lucratieve oorlog
xx
van de Britse Kroon met George Washington in de jaren 1763-1784. (Voorvader John Drummond was rond
de machtsovername door het bankierscartel vanuit Nederland genaamd de ‘Glorious [Banking] Revolution’,
bankier-handelsman en agent voor de Britse overheid te Amsterdam.xxi Thans staat Messrs Drummond
bekend als Royal Bank of Scotland). Voor deze oorlog tegen de opstandige kolonie te Noord-Amerika huurt
de Britse koning George III van Hannover, uiteraard ook toen reeds geheel op kosten van de
belastingbetaler, van zijn Duitse neef 30.000 soldaten in. Collega bankier Mayer Rothschild, wiens zoon
Nathan later een bank opent in Londen, zorgt voor de zakelijke afhandeling en uitbetalingen.xxii De rol van
financier en adviseur van de Britse koning neemt Rothschild in de negentiende eeuw van Drummond over.
Darby: Alleen ingewijden als vrijmetselaars begrijpen het mysterie van Gods wijsheid
De Darbisten staan ook wel bekend als Plymouth Brethren. Deze benaming gebruiken buitenstaanders
destijds omdat de grootste groei van de beweging daar plaats vindt en uitwaaiert over de omgeving. De
vrijmetselarij is in het Plymouth van de negentiende eeuw sterk vertegenwoordigd, schrijft Richard Nicholls
xxiii
Worth in 1871 in zijn historisch overzicht. Over en weer zijn er contacten tussen de vrijmetselaars en
Darbisten. Zo zien de fundamentalische Plymouth Brethren, overtuigd van hun enig heilige waarheid, het
niet als ontheiliging om hun intrek te nemen in een voormalige loge van de vrijmetselaars of andersom.xxiv De
beroemde baptistenpredikant C.H. Spurgeon beschrijft in het juni-nummer van, Sword and Trowel, hoe rond
vijfhonderd darbisten een grote conferentie hebben in een vrijmetselaarsgebouw. xxv Er bestaat geen
documentatie dat Darby daadwerkelijk lid zou zijn geweest van de vrijmetselarij gelijk andere christelijkfundamentalistische kopstukken als de wereldberoemde Billy Graham, presidentsvriend en 33ste graad
xxvi
vrijmetselaar. Wel gebruikt hij de vrijmetselaarsloge als voorbeeld voor het reilen en zeilen in de
gemeente. De Groot Loge van Brits Colombia merkt over Darby op:

Nieuwsbrief nr. 105 - 27 september 2010 - pag. 51

“Het is echter eigenaardig dat, aangezien veel aanvallen op de Vrijmetselarij afkomstig zijn van
fundamentalistische dispensationalisten, een van hun leiders juist de Vrijmetselarij gebruikt om zijn leer te
xxvii
illustreren.”
Zo schrijft Darby over eenheid binnen de gemeente en excommunicatie, een praktijk die bij de Vergadering
van Gelovigen schering en inslag is:
“Stel dat wij een groep Vrijmetselaars waren en een persoon zou geëxcommuniceerd worden uit onze loge
volgens de regels van de orde, en in plaats van de loge te betrekken om de zaak te heroverwegen als de
maatregel onterecht zou zijn, zou elke loge afzonderlijk hem wél of niet mogen ontvangen op basis van hun
eigen oordeel, dan zou het duidelijk zijn dat de eenheid van het Vrijmetselaarssysteem is verdwenen. Elke
loge is dan een onafhankelijk lichaam dat zelfstandig opereert. Het heeft geen zin een overtreding aan te
kaarten en dat de loge niet onfeilbaar is; de bevoegde autoriteit van de loges en de eenheid van het geheel
is ten einde. Het systeem ontbonden. Er mag dan een voorziening zijn voor dergelijke moeilijkheden. Prima,
indien nodig. Maar de voorgestelde oplossing is enkel de erkenning van de gepretendeerde superioriteit van
de weigerachtige loge en de ontbinding van de Vrijmetselarij.”xxviii(Deze vroom klinkende woorden over de
noodzaak van eenheid zijn hilarisch gezien het enorme aantal scheuringen dat weldra binnen de
Vergadering van Gelovigen optreedt, resulterend in een plethora van evangelische denominaties, te
beginnen met een scheiding tussen ‘open’ en ‘gesloten’ broeders waar Darby, overtuigd van zijn enig juiste
uitleg van ‘Gods’ Woord, zelf debet aan is: Divide et Impera).
Darby beschouwt de Vrijmetselaars blijkbaar als de werkelijke bezitters van esoterische kennis. Over het
mysterie van de lichtbrenger, de illuminator Christos, zegt Darby:
“De goddelijke openbaring van al Gods gedachten en intenties zijn in Christus; ‘Gods wijsheid is een
xxix
mysterie’, welke woorden betekenen wat enkel de ingewijden begrijpen, zoals in de Vrijmetselarij”.
Familie Voorhoeve, verspreider van het dispensationalisme in Nederland
In Nederland zijn het vooral de vader en grootvader van Joris Voorhoeve, minister van defensie tijdens het
Sebrenica-drama en Bilderberger (1987xxx), die Darby’s dispensationalisme verspreiden. Bankierszoon en
overgrootvader H.C. Voorhoeve ontmoet Darby persoonlijk in Rotterdam en begint in 1858 het oudste nog
bestaande maandblad van Nederland, de “Bode des Heils in Christus”, waarin de Darbistische leer over de
opname en eindtijd centraal staat. Ook geeft hij de Nederlandse versie uit van Darby’s zionistische
herinterpretatie van de Bijbel; de zogenaamde ‘Voorhoeve-vertaling’ die evangelische christenen tot op de
dag van vandaag gebruiken onder de nieuwe naam ‘Telos-vertaling’.xxxi“Hij was het niet eens met de
toenmalige vertaling” zegt Joris Voorhoeve tegen de journalist van het Reformatorisch Dagblad.xxxii Vader
J.N. Voorhoeve publiceert vanuit de eigen uitgeverij in 1916 een pleidooi voor Darby’s dispensationalisme
onder de titel “Het zoogenaamd Darbisme”.xxxiii Joris Voorhoeve vertelt aan de journalist van het
Reformatorisch Dagblad over het zionisme met uitzicht op een Groot Israel dat zijn grootvader toen al met
vuur verdedigde. De krant schrijft: “Uw grootvader schreef een boek over de apocalyps. Hoe waardeert u zijn
uitgesproken opvattingen over de toekomst?” Waarop Joris Voorhoeve antwoordt; “In zijn boek geeft hij aan
dat Israël steeds groter zal worden, zelfs tot aan de Eufraat en de Tigris.”xxxivDe familie werkt vanuit hun
uitgeverij en het vergaderlokaal te Den Haag. Tegenwoordig in gebruik van de Voorhoeve Fundatie, zijn het
zeventiende eeuwse Van Balckeneynde Huis aan de Haagse Dunne Bierkade 18 en de panden op nummer
17 en 16, achter welke laatste gevel het lokaal van de Vergadering van Gelovigen schuil gaat, van
oorsprong eigendom van de familie. Het is het originele huis en ontwerp van de Stadsbouwmeester Claes
Dircksz. van Balckeneynde, bouwer van onder meer het Catshuis, in wiens creatie onder ministeriële
verantwoordelijkheid van nazaat Jan Peter Balkenende, in 2004 brand uitbreekt.xxxvHoewel hun invloed
aanmerkelijk minder is, zijn de “lerende en werkende broeders”, dat wil zeggen broeders die, gesteund door
tienden uit de gemeente, hun levens “aan de Heer” hebben gegeven, nog steeds zeer actief in het
verkondigen van de dispensationalistische boodschap. Andere evangelische denominaties hebben deze
taak inmiddels overgenomen. In de voetsporen van Darby verkondigen voormannen en ‘broeders’ als Willem
J. Ouweneel, Jaap G. Fijnvandraat (gestopt wegens ouderdom), Dato Steenhuis en Bé Ottens overal te
lande de visie van hun voorman in drukbezochte ‘bijbellezingen’. Op de webstek Vergadering.nu vindt men
koopwaar van het Israël Producten Centrum, “Israël Nieuws in kranten en tijdschriften”, “Israel Nieuws op
buitenlandse websites” en niet te vergeten “Israël Nieuws Profetie” met documentaires en werken van Hal
Lindsey, J.N.Darby en W.J.Ouweneel.xxxvi
De zionistisch-evangelische Taliban; evenbeeld van moslimfundamentalistenDe aardse heersers
vallenvoor hem terneer in’t stof;
de volken brengen allen
Hem eer, aanbidding, lof!Reeds van ver zien wij de kusten,
waar geen macht meer wezen zal;
waar wij eeuwig zullen rusten,
heersend over ‘t groot heelal.xxxvii
Eens zullen de ware gelovigen met Christus heersen over het groot heelal. Maar aan deze beloning gaan
eerst de enig juiste levenswandel en visie aan vooraf. De levenswijze en bloeddorstige eindtijdvisie die
fundamentalistische groepen als de Vergadering en andere orthodox christelijke groeperingen huldigen, lijkt
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op de levenswijze van degenen die zij zo fanatiek bestrijden en volgens hen na de val van de Rotskoepel
tijdens Armageddon massaal vernietigd zullen worden: de fundamentalistische moslims.Behoren zij niet tot
‘de booze’? Waren het niet de fundamentalistische moslims die het WTC binnenvlogen, zodat het
vervolgens rechtstandig implodeerde? De adepten van de Vergadering weten het zeker. In een recensie op
‘vergadering.nu’ van een boek van Robin de Ruyter, een van de weinige orthodox-evangelische christenen,
die de vloer aanveegt met de officiële en onware versie van de WTC-ramp, valt te lezen:“De auteur blijkt
geobsedeerd door samenzweringstheorieën. Onlangs verscheen, eveneens bij Mayra Publications van hem
George W. Bush en de mythe van al Qaeda. Daarin beweert hij dat de aanslagen van 11 september 2001 op
New York niet het werk waren van islamitische terroristen, maar dat de Verenigde Staten er zelf de hand in
xxxviii
hadden.”
Zoekenden die naar aanleiding van de lezingen met de ‘broeders’ in gesprek raken over de
enige – want door de Heilige Geest geïnspireerde – ‘waarheid’, sluiten zich dikwijls aan bij de Vergadering
en vragen uiteindelijk ‘gemeenschap aan’. Dat wil zeggen deelname aan de heilige ‘eredienst’ elke
zondagochtend waarin gelovigen ter nagedachtenis, het vlees eten en bloed drinken van een aan God
geofferd mens – de ‘messias’ en lichtbrenger – symbolisch vormgegeven door wijn en brood. Voor een
gemeenschapsaanvraag brengen in de klassieke Vergadering (gesloten broeders) twee gerespecteerde
broeders een huisbezoek om de denktrant van de would-be Darbist te achterhalen. Als deze de juiste is,
brengen zij ter goedkeuring verslag uit aan de broedervergadering, een soort tuchtraad en semi-geheim
genootschap van mannen die achter gesloten deuren over de normen en waarden van de gemeente waken
en zeer dikwijls om die reden gemeenteleden verstoten uit de gemeenschap.Gebroken gezinnen zijn
schering en inslag. De nieuwe bekeerling komt in een gemeente terecht waarbij de leden geacht worden niet
om te gaan met ongelovigen, waaronder familie en/of voormalige vrienden, teneinde zich niet te bevuilen
met de booze. Voor deelname aan de Eredienst van een andere vergadering is een ‘aanbevelingsbrief’ van
de broeders noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de ‘Tafel des Heren’ niet wordt verontreinigd met
iemand die onder de tucht staat of zelfs is geëxcommuniceerd.In de klassieke vergadering zingen broeders
en zusters meerstemmig à capella. Instrumenten leiden maar af. Mannen dragen dikwijls baarden en veelal
donkere pakken. Onder hen bevinden er zich met ‘lerende gaven’. Deze lerende broeders zijn rechtstreeks
geïnspireerd door de Heilige Geest die door hen Gods woord spreekt. Het zijn autoriteiten als Ouweneel,
Fijnvandraat en Steenhuis. Hun aanzien (en macht!) is dan ook enorm. Vrouwen zijn de mannen
ondergeschikt, zitten apart in het lokaal om geen aanleiding te geven tot ‘vleselijke gedachten’, dienen te
zwijgen en mogen niet, gelijk de broeders, liederen opgeven uit de speciale Vergaderingsbundel ‘Geestelijke
Liederen’. Hen is evenmin toegestaan een bijbeltekst op te geven, voor te gaan in gebed, laat staan te
preken, noch deel te nemen aan de broedervergadering. Zij doen het huishouden en verzorgende taken. Zij
zijn de baarders van een grote kinderschare, op te voeden als hemelburgers voor het Koninkrijk der
Hemelen. Zij dragen jurken, lang haar en een hoofddoek of hoed, ter bescherming tegen de engelen die in
het Oudtestamentische Genesis immers gemeenschap met hen hadden en Enochskinderen (reuzen)
verwekten.xxxix Want er staat geschreven:“De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw
om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen.”xl(Klik hier voor
een afbeelding van een vergaderlokaal. Toelichting: op de voorgrond bevinden zich de zitplaatsen voor de
vrouwen en hun dochters. Daarachter, aan weerszijden van de “Tafel des Heren”, bevinden zich de banken
voor de broeders en hun zonen. Hoe dichter men zit bij de Tafel des Heren, hoe aanzienlijker men is.
Vrienden en jongeren “niet in gemeenschap des Heren” zitten op de achterste banken. Op de Tafel des
Heren een katheder in gebruik tijdens de “Dienst des Woords” die s’ middags volgt op de “Eredienst” in de
ochtend).
Vergadering in opspraak, trouwe en ontrouwe sex met dieren
De laatste jaren is de Vergadering in opspraak. Vooral in de Angelsaxische landen. In Nederland heeft
onlangs een splitsing plaatsgevonden binnen de ‘gesloten broeders’. De volgelingen van Fijnvandraat gaan
door op de klassieke manier (www.vergadering.info), terwijl de volgelingen van Ouweneel
(www.vergadering.nu), sinds de tumult rond het uitkomen van zijn boekwerk “Sex in de kerk”, nu ook de deur
op een kier zouden hebben gezet voor homoseksuelen indien zij, onder supervisie van de broeders, netjes
het christenhuwelijk in hun relatie imiteren. (Fijnvandraat die de afkalving van het fundamentalistisch
Darbisme wil tegengaan, maakt de vergelijking tussen “trouwe en ontrouwe sex met dieren”. Want hoe je het
ook wendt of keert; zowel homo- als dierensex zijn immers een gruwel voor de Heere, of het nu wel of niet
een imitatie is van het kuise christenhuwelijk).xli“Daar boven in de hemel, ver van het aards gewemel” begint
lied 3 uit de vergaderingsbundel ‘Geestelijke Liederen’: Formeel doen de meeste leden niet aan politiek en
omdat zij zijn gericht op het Komend Hemelrijk en hun aanstaande regering van het universum samen met
Christus. In 2007 zendt de Australian Broadcasting Corporation een actualiteitenprogramma uit onder de
naam ‘Four Corners’ waarin duidelijk wordt hoe de gesloten broeders een intensieve, geheime politieke
geschiedenis hebben en hoe haar leden miljoenen besteedden aan staats- en federale verkiezingen, de
Verenigde Staten incluis. De ‘brethren’ zijn zeer goed bij kas. Bruce David Hales, binnen de groep zelf
bekend als “the man of God” en “the elect vessel”, weet zich gezegend als multimiljonair en vliegt als
xlii
internationaal leider van de ‘exclusive brethren’ in zijn privéjet de wereld rond. Enkel de Australische
broeders doneren een half miljoen voor de campagne van George W. Bush, een half miljoen voor de
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campagne van hun conservatieve, zionistische premier Howard en eveneens een half miljoen aan de Nieuw
xliii
Zeelandse politiek leider. De Britse Telegraph brengt onder de titel “Inside Britain’s strictest sect” een
recensie over “Son of Rambow” (2008); een film die het verstikkende leven binnen de Vergadering van
Gelovigen naar buiten brengt.xliv Michael Bachelard publiceert “Behind the Exclusive Brethren: Politics
Persuasion and Persecution” over de misstanden binnen de sekte, de geheime geldstromen naar de politiek,
de inzet van privédetectives en de slachtoffers van excommunicatie, waaronder de vijfentachtig jarige Alison
xlv
Alderton. De internationale website Peebs.Net wordt opgericht met een “family member search facility” om
door de ‘broeders’ geëxcommuniceerde familieleden op te sporen, onderdakadressen te bieden en
informatie te verstrekken over de Darbisten. Zij bieden ondersteuning aan slachtoffers van incest, pogers
van zelfmoord, aan slachtoffers van uitsluiting van gemeente, gezin, familie en vrienden vanwege overspel,
seks voor het huwelijk, epilepsie, homoseksualiteit en ander “Gode onwelvoegelijk gedrag, zo kenmerkend
voor degenen die zich in de eindtijd voordoen als kinderen van de Heer maar in werkelijkheid kinderen der
duisternis zijn.”
In het volgende en laatste deel: De mondiale verspreiding en bestendiging van het christenzionisme
gefinancierd door de zionistische wereldelite, de armageddon-lobby in de twintigste eeuw, hun diplomatieke
macht en status.Klik hier voor deel I.
Bron en Noten:
http://anarchiel.com/display/christenen_wegbereiders_nieuwe_wereld_orde_deel_ii_de_apostel_van_zion

Tsjechische president wil kleinere rol VN en geen wereldregering
President Vaclav Klaus is één van de zeer weinige
regeringsleiders die zich openlijk durft te verzetten tegen één
van de belangrijkste doelstellingen van de Nieuwe Wereld
Orde: het opheffen van alle grenzen en het verdwijnen van
vrijwel alle autonomie van de VN-lidstaten, ten gunste van
een wereldregering.
Geheel in tegenstelling met onze demissionaire ministerpresident Balkenende heeft de Tsjechische president Vaclav
Klaus juist gepleit voor een kleinere rol van de VN op het
wereldtoneel. Hij bekritiseerde het idee van een
'wereldregering' om de economie te reguleren en vind dat de VN zich na het IPCC-'Global Warming' debacle
niet meer moet bemoeien met het milieubeleid van de lidstaten.
De oplossing voor de wereldwijde economische crisis moet niet worden gezocht in nieuwe overkoepelende
overheidsinstellingen die feitelijk een soort 'economische wereldregering' zouden vormen. 'Integendeel. Dit is
de tijd dat internationale organisaties, inclusief de VN, hun uitgaven moeten verminderen, hun bestuur
verkleinen en de oplossingen overlaten aan de regeringen van de lidstaten,' zo hield Klaus de Algemene
Vergadering van de VN voor.
De president van Tsjechië leek daarmee direkt te reageren op de toespraak van de Zwitserse president van
de Algemene Vergadering, Joseph Deiss, die afgelopen donderdag tijdens de opening van de conferentie in
New York ervoor pleitte dat de VN 'alomvattend zijn rol als wereldregering gaat vervullen'. Deiss wil dat de
VN meer zeggenschap krijgt over financiële en economische zaken en dit niet langer overlaat aan de
lidstaten van enkel de G20-club van de belangrijkste ontwikkel(en)de landen.
Volgens Klaus, een groot voorstander van de vrije markt en verantwoordelijk voor een privatiseringsgolf
nadat het communisme in de jaren '90 in Tsjechië in elkaar was gestort, beweegt de wereld zich juist 'in de
verkeerde richting' bij het bestrijden van de economische crisis. 'De voorgestelde en reeds gedeeltelijk
ingevoerde anti-crisis maatregelen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de crisis veroorzaakt werd door
het falen van de markten, en dat de juiste oplossing meer regulering van deze markten is.'Dat, zo zei Klaus,
is 'een foutieve veronderstelling', omdat het onmogelijk zou zijn om toekomstige crises door middel van meer
regulering en vergelijkbare acties van de overheden te voorkomen. 'Dat zal de markten alleen maar
vernietigen en samen met hen de kansen voor economische groei en voorspoed in zowel de ontwikkelde als
de ontwikkelende landen.'
De Tsjechische president, een uitgesproken scepticus van de inmiddels zwaar omstreden Co2/Global
Warming theorie, vond tevens dat de VN zich maar niet meer moet bemoeien met de wetenschap, inclusief
die van klimaatverandering. VN-secretaris generaal Ban Ki-moon heeft het tegengaan van
klimaatverandering nu juist tot één van zijn topprioriteiten verklaard. (1)
Klaus heeft zich tevens lange tijd verzet tegen het EU-Verdrag van Lissabon omdat hij een verdere integratie
van de lidstaten en uiteindelijk het verdwijnen van alle grenzen en eigen autonomie vreesde, één van de
hoofddoelen van de machtselite achter de schermen voor de totstandkoming van een Nieuwe Wereld Orde.
Xander - (1) Reuters
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Russisch oud-parlementslid: KGB zat achter 9/11
'Amerikanen al in 1999 gewaarschuwd voor aanslagen met
vliegtuigen op wolkenkrabbers' - Russische spetsnaz
eenheden hebben kernbommen verborgen in de VS
Overgelopen inlichtingenofficieren zeggen dat Rusland nog
steeds de VS wil vernietigen en de voorbereidingen hiervoor
bijna voltooid zijn.
Op 9 september deed het Russische oud-parlementslid
Konstantin Borovoy op het radiostation Echo of Moscow een
aantal opzienbare, in het Westen vrijwel geheel negeerde
uitspraken. Borovoy zou naar aanleiding van informatie die hij kreeg van een Russische inlichtingenbron al
in 1999 de Amerikaanse FBI op de hoogte hebben gesteld van plannen om ene 'Bin Laden' te gebruiken om
vliegtuigen in Amerikaanse wolkenkrabbers te laten vliegen. Hoe wisten de Russen al 2 jaar vantevoren van
9/11? Volgens Borovoy is het antwoord duidelijk: omdat het hún plan was. In 1999 vonden er in Moskou
terreuraanslagen plaats op enkele appartementsgebouwen, die werden toegeschreven aan
moslimterroristen uit Tsjetsjenië. Volgens Borovoy waren de aanslagen echter een vooropgezet plan van de
KGB om de opmars van het kapitalisme en de toenemende vrijheid in Rusland een halt toe te roepen en de
KGB opnieuw de machtige positie te geven die het had tijdens het Sovjet tijdperk. (1)
Borovoy zei destijds te hopen dat de Russische burgers deze samenzwering op het hoogste niveau zouden
doorzien, maar dat bleek niet zo te zijn. 'De tactiek of manipulerende technologie die werd gebruikt voor het
opblazen van de appartementen heeft feitelijk gewerkt. Iedere keer als er een aanslag plaatsvindt worden
mensen bang, en is hun reactie heel simpel: ze scharen zich rond het centrum van de macht.'Na de
bomaanslagen van september 1999 hield het parlementslid een persconferentie, omdat hij zeer
geloofwaardige informatie had ontvangen dat de FSB achter de bomaanslagen zat, én dat ook de VS het
doelwit zou worden. 'In 1999 klonk die informatie volkomen absurd. Ik kreeg te horen dat iemand met de
naam Bin Laden met Boeing verkeersvliegtuigen wolkenkrabbers zou gaan binnenvliegen.' Hoe belachelijk
dit in zijn oren ook klonk, toch besloot Borovoy deze informatie te delen met de Amerikanen. Eén maand
later reisde hij af naar de VS waar hij -met een verontschuldiging voor het hoge complotgehalte van zijn
verhaal- de FBI op de hoogte stelde. 'En onvoorstelbaar maar waar, twee jaar later gebeurde het nog ook!'
'De ouverture'; 'grijze terreur' opgevolgd door 'rode terreur': oorlog
Als Borovoy de waarheid spreekt dan was 9/11 feitelijk het begin van de uitvoering van een al heel lang
bestaand plan van de Russische geheime diensten, dat bekend staat onder de naam 'de ouverture' (de
inleiding). Viktor Suvorov, de overgelopen agent van de Russische militaire inlichtingendienst GRU,
beschrijft dit plan als een serie van kleine en grote operaties die als doel hebben om, vóór er een
daadwerkelijke militaire aanval plaatsvindt, het moraal van de vijand te verzwakken en een atmosfeer van
algemene verdachtmakingen, angst en onzekerheid te creëren. Daarnaast zou de aandacht van de
gewapende strijdkrachten van de vijand gericht worden op een groot aantal verschillende doelen, die ieder
op zich het doelwit van een volgende aanval zouden kunnen worden (uit Spetsnaz, pagina 196).
Volgens Suvorov wordt 'de ouverture' uitgevoerd door speciale agenten van satellietlanden en door
'huurlingen die door tussenpersonen zijn gerecruteerd'. Deze methode staat bekend als 'grijze terreur',
omdat het niet rechtstreeks in de naam van de Sovjet Unie wordt uitgevoerd. In plaats daarvan gebruikt
Moskou de naamkaartjes van andere personen en organisaties, zoals bijvoorbeeld de Palestijnse PLO. 'De
terreur wordt in de naam van reeds bestaande extremistische groepen, die op geen enkele manier met de
Sovjets zijn verbonden, uitgeoefend. Ook worden er fictieve organisaties voor gebruikt.'
Tijdens de periode van 'grijze terreur' worden de Russische sabotage acties gemaskeerd als 'natuurrampen,
gebeurtenissen buiten menselijke controle, menselijke fouten, of terreuraanslagen van extremisten.'
Daarnaast vindt er -bijvoorbeeld via het alternatieve internet- een intensieve disinformatie campagne plaats
om de authoriteit van de vijandelijke overheid te ondermijnen. Geloofwaardige complottheoriën en
schandalen brengen politici en hoge militairen in ernstige verlegenheid en drijven hen soms zelfs tot
zelfmoord. Door middel van verdachtmakingen en lastercampagnes worden mensen die als vijanden van de
Sovjets worden beschouwd, uit de weg geruimd - soms zelfs letterlijk.
Uiteindelijk worden de mensen die in het Westen het meest vertrouwd zouden moeten worden in de ogen
van het volk steeds ongeloofwaardiger. Dit is de laatste fase van 'operatie ouverture'. De enigen die in de
hoogste politieke kringen buiten schot blijven zijn veelal verborgen socialistische Sovjet agenten. Iedereen
die Moskou nog openlijk durft te verdenken wordt door niemand meer geloofd en belachelijk gemaakt. Dát is
het moment dat de 'grijze terreur' zijn doel heeft bereikt, en door de Russen opgevolgd zal worden door 'rode
terreur': een massale militaire aanval op het Westen, met name op de Verenigde Staten.
KGB vergiftigde overgelopen Litvinenko'
Als u denkt dat 'de ouverture' slechts fantasie is, dan heeft u het jammerlijk mis,' schrijft de bekende
Amerikaanse politieke analist en columnist J.R. Nyquist. 'Wat Suvorov in zijn halverwege de jaren '80
uitgebrachte boek beschrijft zijn zeer werkelijke plannen van echte mensen, die dodelijke vijanden van de
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VS zijn en vastbesloten zijn Amerika voor altijd te verwoesten. Konstantin Borovoy is slechts één van de
velen die hiervan getuigt en die allemaal hetzelfde verhaal vertellen.' Nyquist wijst bijvoorbeeld op de enkele
jaren geleden overlopen KGB (FSB) officier Alexander Litvinenko, die het Westen voorzag van uiterst
verontrustende informatie over de verborgen agenda van de Russen ten aanzien van het Westen.
Litvinenko, die zei dat niet de Amerikaanse CIA maar de KGB achter al-Qaeda zit en dat de nummer 2 van
al-Qaeda, Ayman al-Zawari, al jaren een KGB-agent was, werd in 2006 dodelijk vergiftigd met het
radioactieve polonium 210, een onvoorstelbaar dure en zeldzame substantie die alleen bepaalde overheden
tot hun beschikking hebben. Officiële onderzoeken hebben later uitgewezen dat Litvinenko inderdaad
vermoord werd door agenten van het Kremlin.
Spetsnaz plaatste kernbommen in VS
Russische spetsnaz (speciale eenheden) agenten trainen al vele jaren onder het mom van 'toeristen' in de
Verenigde Staten en brengen nauwkeurig doelen -zoals energiecentrales, de watervoorziening, belangrijke
overheidsofficials- in kaart die vlak vóór een kernaanval door middel van terreuraanslagen zullen worden
uitgeschakeld. Onlangs werden er in de staat Georgia drie mannen uit het 'voormalige' Sovjet-Rusland en
Sovjet-Kazachstan gearresteerd die in het bezit waren van een schop, een machete, metaalscharen en skimaskers, en die zich ophielden nabij een energiecentrale (2). 'Natuurlijk werden ze na ondervraging door de
Joint Terrorism Task Force weer vrijgelaten,' sneert Nyquist. In het boek 'Through the Eyes of the Enemy'
beschrijft GRU-kolonel Stanlislav Lunev hoe Russische spetsnaz-eenheden in heel Amerika compacte
kernwapens in de grond hebben verborgen, die actief worden gehouden door een kleine krachtbron zoals
een batterij. Eén van deze wapens is de RA-115 draagbare kernbom en is bedoeld om Amerikaanse leiders
en andere strategische doelwitten pal vóór een militaire aanval uit te schakelen. 'Het is verrassend makkelijk
om kernwapens via bijvoorbeeld de Mexicaanse grens de VS binnen te smokkelen,' legt Lunev uit.
Aanval van Rusland nabij?
Hoewel het voor velen waarschijnlijk nauwelijks meer voorstelbaar is, wijst alle informatie erop dat Rusland
nog steeds van plan is om de Verenigde Staten aan te vallen en te vernietigen. Samen met het
communistische China wachten de Russen slechts op het instorten van de Amerikaanse economie, mogelijk
veroorzaakt door een grote natuurramp zoals de lang verwachte grote aardbeving in Californië. Ook hopen
ze dat de Amerikanen zich tegen elkaar zullen keren, wat dankzij de omstreden politiek van president
Obama niet langer onwaarschijnlijk is.Het gaat almaar slechter met de Amerikaanse economie en het land
glijdt steeds verder af richting een daadwerkelijk bankroet. Hoge militairen vrezen dat er straks geen geld
meer zal zijn om het Amerikaanse leger, dat uitgeput is geraakt door de oorlogen in Irak en Afghanistan, op
de been te houden. Tot overmaat van ramp heeft Obama besloten tot enorme bezuinigingen op defensie. Zo
snijdt hij diep in het nucleaire arsenaal, dat tientallen jaren lang vijanden heeft afgeschrikt om de VS en de
Europese bondgenoten aan te vallen.Een Russische verrassingsaanval op de Verenigde Staten zou, als het
bovenstaande scenario klopt, gezien de steeds kwetsbaar wordende positie van het land wel eens heel
dichtbij kunnen zijn. Na de vernietiging van de VS zal het voor de Russen vervolgens een koud kunstje zijn
om waarschijnlijk door middel van slechts dreigementen het politiek en militair zwakke Europa over te
nemen.Onzin? Bangmakerij? Als u dat denkt, dan heeft de 'grijze terreur' tactiek van de KGB zijn doel
perfekt bereikt. Bovendien geeft het te denken dat christelijke evangelisten zoals Dmitri Duduman en Henry
Gruver al jaren beweren visioenen van God te hebben ontvangen over de toekomst, waarin ze inderdaad
een Russische verrassingsaanval op de Verenigde Staten te zien kregen, die zou gaan plaatsvinden pal
nadat de economie van het land is ingestort als gevolg van één of meerdere natuurrampen. De tijd zal leren
wat er van dit doemscenario waar is.
Xander - (1) Financial Sense ; (2) Savannah Now - Zie ook:
2009:06-07: Henry Gruvers visioenen over oorlog met Rusland, duistere engelen en de hemel (2)
04-07: Henry Gruvers visioenen over oorlog met Rusland, duistere engelen en de hemel (1)
Tsjechische privacywaakhond verbiedt Street View
Door community (initieel P.uncia), Op zat 25 sep 2010
nieuwsBron: (c) www.security.nl
De Tsjechische privacywaakhond heeft Google Street View
verboden om de diensten in het land uit te breiden. Voor de tweede keer
verbood
de Tsjechische autoriteit voor persoonlijke databescherming Google om afbeeldingen voor de panoramische
Street View service te verzamelen. De privacywaakhond is bang dat het in strijd met de wet is. De eerder
gemaakte afbeeldingen mogen wel online blijven.Sinds Street View zes maanden in Tsjechië werd
gelanceerd ligt het onder vuur. De zoekgigant zegt dat het aan alle voorwaarden van de Tsjechisch overheid
voldoet, maar volgens het hoofd van de Tsjechische privacywaakhond schendt Street View op "disproportionele" wijze de privacy van burgers. Verder zou de apparatuur voor het maken van panoramische
afbeeldingen ook gebruikt kunnen worden om foto's "over hekken" te maken. Daarnaast zou Google niet aan
de verplichtingen hebben voldaan die gelden voor bedrijven die in Tsjechië gegevens verzamelen.
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Astronomen ontdekken nieuw soort kosmisch fenomeen
26-09-2010
Astronomen hebben een nieuw kosmisch fenomeen ontdekt,
genaamd ‘coreshine’. Het onthult nieuwe informatie over hoe sterren
en planeten gevormd worden. De wetenschappers gebruikten data
van NASA’s Spitzer ruimtetelescoop om infrarood licht te meten wat
weerkaatst wordt door donkere kernen, koude cocons waarbinnen
sterren en zonnestelsels tot bloei komen. Dit zogenaamde
‘coreshine’-effect, wat optreedt wanneer sterlicht van nabije sterren
weerkaatst wordt door de kernen, onthult informatie over hun leeftijd
en soliditeit. De nieuwe bevindingen zijn afgelopen vrijdag gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine
Science.“Donkere wolken in ons Melkwegstelsel, ver van de Aarde, zijn enorme gebieden waar nieuwe
sterren worden geboren. Voorheen kon nog niet worden gezien wat zich binnen deze wolken afspeelt,” zei
Laurent Pagani van het Observatoire de Paris en het Centre National de la Recherche Scientifique. Met de
nieuwe infraroodapparatuur kan worden gezien wat er in deze wolken gebeurt.Pagani en zijn team
ontdekten voor het eerst een geval met het coreshine-effect in 2009. Ze waren verrast toen ze met behulp
van de Spitzer ruimtetelescoop zagen hoe sterlicht werd verspreid door een donkere kern. Ze dachten in
eerste instantie dat de stofkorrels in de kern te klein waren om sterlicht te weerkaatsen, zodat het zonlicht er
recht doorheen zou schijnen. De nieuwe bevindingen tonen aan dat de stofkorrels groter zijn dan voorheen
gedacht werd, namelijk ongeveer 1 micrometer in plaats van 0,1 micrometer (een menselijke haar is
ongeveer 100 micrometer).Dit mag een klein verschil lijken, maar het kan de modellen voor ster- en
planeetvorming van astronomen significant veranderen. Een grotere korrel kan bijvoorbeeld betekenen dat
planeten, die vormen terwijl stof rond sterren samenklontert, veel sneller ontstaan. De onderzoekers
bekeken 110 donkere kernen en stelden het coreshine-effect vast bij de helft. Het effect geeft niet alleen
inzicht in hoe de sterren en planeten zich vormen, maar ook hoe oud ze zijn. De meest ontwikkelde kernen
hebben grotere stofkorrels dan voorheen werd gedacht, dus zal de leeftijd van veel hemellichamen in de
Melkweg moeten worden herzien. Coreshine kan tot besluit gebruikt worden om 3D-modellen te maken van
de donkere kernen.
Bron: Nasa.gov

Astronoom van de paus: “Ja, ik zou aliens dopen”
Published by Henk (Beheerder) under Religie,Vaticaan & Paus
“Een buitenaards wezen, ongeacht hoeveel tentakels het heeft, kan een ziel
hebben”, zo meent de astronoom in dienst van het Vaticaan, “en desgevraagd
zou ik hen ook dopen”.
Guy Consolmagno zou naar eigen zeggen “verheugd” zijn mochten we intelligent leven aantreffen in het
zwerk. Mocht de mens – gods creatie in Consolmagno’s overtuiging – dan ook nog in staat zijn te
communiceren met aliens, zou hij die buitenaardsen ook nog bekeren.
“Elke entiteit heeft een ziel”
Consolmagno is naast astronoom en wetenschapper ook de bewaarder van de meteorietencollectie van de
paus en werkt op de sterrenwacht van het Vaticaan. Hij was het voorbije weekend gastspreker op het British
Science Festival in Birmingham. “De traditionele definitie van een ziel is dat je intelligentie hebt, vrije wil en
de vrijheid om lief te hebben en beslissingen te nemen. Elke entiteit, hoeveel tentakels die ook heeft, heeft
een ziel”, verklaarde hij. Of hij een buitenaards wezen zou dopen, werd hem gevraagd. “Enkel als ze erom
zouden vragen. Maar de kans dat we ze vinden, dat ze intelligent zijn en dat we in staat zijn ermee te
communiceren maakt dat dit wellicht niet echt een realistische vraag is”.
Stephen Hawking
Consolmagno raakte geboeid in wetenschap door science fiction te lezen. Hij beklemtoont dat het Vatikaan
goed op de hoogte is van de jongste ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek. De Pontificale
Wetenschappelijke Academie, waarvan Stephen Hawking lid is, houdt de kardinalen en de paus op de
hoogte. Hawking merkte recent op dat de wetten van de fysica de behoefte aan een god tenietdoen.
Consolmagno daarover: “Stephen Hawking is een briljant fysicus en als het over theologie gaat, kan ik enkel
zeggen dat hij een briljant fysicus is”.
Bron: HLN
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Geheim EU Comité om euro te redden.
Een “samenzweringsverhaal”? Neen, ik sta behoorlijk sceptisch
tegenover de meeste van die verhalen. Maar hier gaat het over
gebeurtenissen die we zelf redelijk goed kunnen volgen. Zelfs al
trachten de politici hun geritsel zo goed mogelijk te verbergen en
is de financiële wereld niet zo eenvoudig te begrijpen. Ik verwijs
hier naar onthullingen van de serieuze Wall Street Journal
(WSJ)
De WSJ publiceerde gisteren een onderzoek naar de gang van
zaken bij de financiële crises tot en met het Griekse debakel:
“On the Secret Comité to Save the Euro, a Dangerous Divide “
Vanaf het duidelijk zichtbaar worden van de gevaren van de kredietcrises proberen EU-politici de oplossing
te vinden. Maar op wat paniek maatregelen na, hebben ze die oplossing nog steeds niet gevonden. Ook de
Griekse crises die in het voorjaar 2010 bijna leidde tot een breuk in de eurolanden is nog steeds niet goed
opgelost.
De Franse Minister van financiële Zaken, Christine Lagarde, heeft dit toen ook openlijk verklaard. Dit had
ernstiger consequenties kunnen hebben dan de crises van eind 2008 (Lehman).
Het gecompliceerde in de EU zijn de tegengestelde belangen van de verschillende “provincies” en de
persoonlijke belangen van de politici zelf. Het zuinige noorden tegenover het gemakkelijkere zuiden; tussen
Duitsland en Frankrijk; tussen Merkel en Sarkozy; tussen de lokale regeringen en de centralistische
Commissie.
In mei 2010 werd het gevaar even gesust door een toezegging voor een fonds voor 750 miljard euro
(belastinggeld). Dit suste de paniek maar was geen oplossing. Onhoudbare leningen bleven bestaan.
Bij de opvolging van de voorzitter van het EU-Economisch en Financieel Comité, Xavier Musca, gaf deze
aan zijn opvolger, Thomas Wieser uit Oostenrijk, allerlei belangrijke punten en aanwijzingen. En aan het slot
daarvan kwam:”Ja, dan is er ook nog een Groep die niet bestaat”: een geheime Task Force met een naam
die gekozen was vanwege het geheim ervan. De groep bestaat uit hoge politici –net onder minister- van
Frankrijk, Duitsland, de Commissie, ECB, en Jean-Claude Junckers als voorzitter van de euro financiële
ministers.
Deze Task Force vergadert in de schaduw van de vele andere EU vergaderingen, vaak al s’ ochtends om 6
uur of laat in de avond!
Het artikel beschrijft op leerzame wijze de conflicten Merkel-Sarkozy bij de (tijdelijke) oplossing van het
Griekse probleem. De persoonlijke belangen worden goed duidelijk gesteld. Op de dag van die voorlopige
oplossing werd de vergadering van de staatshoofden een paar uur uitgesteld met als smoes de
weersomstandigheden.
In werkelijkheid werd die tijd gebruikt door een afsplitsing van Rompuy, Merkel, Sarkozy en Trichet, terwijl de
andere staatshoofden zich in de bibliotheek mochten vermaken.
Deze Task Force wilde de problemen binnen de EU oplossen. Want het IMF mee laten helpen zou
betekenen dat Amerika moest helpen EU problemen op te lossen. Dat was vooral tegen het zere been van
Sarkozy. Maar Angela Merkel wilde perse het IMF erbij omdat ze anders een grote verkiezingsnederlaag in
Reiland-Westphalen vreesde. Zij kreeg haar zin.
Voor even was het grootste gevaar geweken. Maar er zijn nu al weer geruchten dat wegen gezocht worden
om nog meer belastinggeld in de Griekse put te gooien. En de Spaans en de Portugese en de Ierse en de
Italiaanse en de …..?????
Hoe kunnen Nederlandse belastingbetalers van deze verspillingen gevrijwaard worden? Het is verbazend
hoe weinig protestartikelen of gesprekken daarover te lezen of te horen zijn.
Beseffen ze het niet? Voelen ze zich weerloos? Zijn ze te laf? Wat is het?
Waarom geen acties om uit die EU te gaan??
—————P.S. Het volledige artikel geeft meer details met een interessante grafiek die de tijdstippen van belangrijke
gebeurtenissen van de laatste twee jaar laat zien.
Er staat ook een foto in waarop te zien is dat ook Jan Peter Balkenende probeert op te vallen bij de groten
der aarde en tracht zijn toekomst veilig te stellen.
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Henry Gruvers visioenen over oorlog met Rusland, duistere engelen en de hemel (1)
Henry Gruber werd samen met zes andere mannen (die zich
ieder op verschillende plaatsen bevonden) tegelijkertijd
weggevoerd naar Rome, alwaar ze een confrontatie hadden
met twee duistere engelen.Op 1 juli was Henry Gruver, een
grote maar nederige man van God, te gast bij één van de
laatste afleveringen van Steve Quayle's radioprogramma QFiles. Twee uur lang getuigde Gruver van de
indrukwekkende ervaringen in zijn leven, waaronder een
aantal door God gegeven visioenen over de volgens hem nu
aanstaande verrassingsaanval van Rusland op Amerika en
Europa, over de hemel en over zijn confrontatie met twee
duistere engelen onder de stad Rome. Dit is het eerste deel naar aanleiding van dit bijzondere interview.
De verrassingsaanval van Rusland op Amerika en Europa
Steve Quayle: Henry, de heilige Geest getuigt al langere tijd met mijn geest en die van veel anderen, dat er
bijna geen tijd meer is. Vertel eens over de visioenen die God je gegeven heeft.
Henry Gruver: Zoals je weet ben ik een 'prayer walker', een gebedswandelaar, en loop de hele wereld over
en bid voor landen, steden en mensen. In 1986 was ik in Wales. Al 7 jaar was ik bezig met het systematisch
doorlopen van alle straten in Wales. Op een dag was ik in de kuststad Bangor in het noorden. Het was
ontzettend koud, m'n enkels waren bevroren en ik voelde me ellendig. Plotseling vroeg God aan me, of ik
bereid was om mijn vrouw en kinderen te verlaten, op 'het altaar' te leggen, en hen nooit meer te zien.
Ik kon daar geen antwoord op geven, omdat ik vond dat ik al genoeg opgegeven had in mijn leven. Ik was
bang dat ik bitter zou worden tegenover God, als Hij dit van me zou vragen. Na mijn eetlust te zijn
kwijtgeraakt ging ik naar bed.Toen maakte God me om half vijf 's morgens wakker. Ik ging onmiddellijk in
gebed en God vroeg het opnieuw aan me, en zei dat Hij nog die ochtend een antwoord van me wilde. Ik zei
tegen Hem dat ik bang was, omdat als hij mijn vrouw en kinderen zou afnemen, ik wel eens boos op hem
zou kunnen zijn, en ik dat niet wilde, omdat ik daarvoor teveel van Hem hield. Ik moest huilen.
Toen liet God mijn leven aan mij zien, alle wonderen, waaronder het feit dat hij me in 1984 weer tot leven
had gewekt, nadat ik 27 minuten lang klinisch dood was geweest door een auto-ongeluk. Hij vroeg telkens
aan mij: heb jíj dit gedaan, heb jíj dat gedaan? En ik moest telkens met 'nee' antwoorden. Toen voelde ik me
steeds kleiner worden en besefte ik dat ik berouw moest tonen, omdat ik gedacht had dat ík het was
geweest die voor mijn gezin had gezorgd, en niet God. Nu denk ik dat God van me vroeg om mijn vrouw en
kinderen op te geven, omdat hij een speciale roeping voor mijn leven in gedachten had. Als ik terugkijk zie ik
dat dit inderdaad beslist het geval was.
De volgende dag kwam ik in het kasteel waar prins Charles gekroond is als prins van Wales. Er hingen
overal foto's van deze gebeurtenis. Ik beklom de toren van het kasteel, en toen ik van boven af uitkeek over
het eiland Anglesey, werd ik van het ene op het andere moment opgenomen in de hemel.Onder mij kon ik
de hele Aarde zien. Uit een bepaalde richting zag ik plotseling een enorme militaire macht komen, uit een
plaats die ik toen nog niet kende, maar waarvan ik later begreep dat het de Russische stad Moermansk was.
Een grote marinevloot spleet de Atlantische Oceaan tussen Amerika en Europa in tweeën. Toen zag ik
onderzeeërs met hamers en sikkels er op (dit oude Sovjet symbool is nog steeds in gebruik door het huidige
Russische leger) voor de oost- en westkust van Amerika verschijnen.
Ik zag ook allemaal vreemde radiotorens, die toen nog niet bestonden, maar die nu overal in Amerika staan,
en die we nu kennen als zendmasten voor mobiele telefoons. En ik zag uit deze masten zendstralen komen,
die echter als stof op de Aarde uiteenvielen. Ik begreep dat dit betekende, dat niemand in Amerika deze
aanval zal zien aankomen, en er geen enkele waarschuwing zal zijn.
De eerste onderzeeër vuurde een raket af op New York, dat volkomen verdween. Daarna werden er raketten
afgevuurd op Seattle en het gebied tussen San Francisco en San Diego (Los Angeles ligt hier tussen). Ook
Tampa in Florida werd geraakt door een raket.Ik schreeuwde het uit: Heer, gebeurt dit echt?! Toen
verdween het visioen ineens, en stond ik weer boven in de toren van het kasteel, en keek uit over de daar
gevestigde marinehaven. Alles was daar rustig, er gingen geen alarms af, er leek niets aan de hand. Toen
besefte ik, dat het visioen misschien betrekking had op de toekomst, en vroeg ik aan de Heer: wanneer gaat
dit gebeuren? Wat zal het teken daar van zijn?
De Heer antwoordde mij: zodra Rusland haar grenzen open doet (val van de Muur in 1989, drie jaar later) en
de massa's laat vertrekken, en men in Amerika 'vrede en veiligheid' begint te roepen en haar verdediging
laat zakken (de forse bezuinigingen op Defensie door Barack Obama), dán zal dit gebeuren. En dit visioen
heb ik al op 121 radiostations en in 12, 13 tv-programma's verteld.
In mijn presentatie 'Ik zag onderzeeërs' vertel ik de mensen hier over. Generaal Walter Walker, voormalig
top-generaal van de NAVO, heeft twee boeken geschreven met de titels 'De Beer bij de achterdeur' en 'Het
volgende dominosteentje'. Ik heb met hem gesproken, en waar hij over schrijft, is precies wat ik in mijn
visioen heb gezien. Hij lachte mij niet uit, maar bevestigde alles en nam mij zeer serieus. Hij zegt dat
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Rusland voortdurend schijnaanvallen uitvoert op bijvoorbeeld Groot Brittannië, Duitsland en andere landen in
die regio. Met schepen en vliegtuigen gaan ze dan tot vlak voor de territoriale wateren van die landen, om op
het laatste moment weer om te keren.
Rusland doet in samenwerking met China en Noord Korea precies hetzelfde bij Japan. Oorlogsschepen en
onderzeeërs van deze landen dringen regelmatig de territoriale wateren van Japan binnen, om daarna snel
weer om te keren. En Japan vraagt iedere keer vergeefs om uitleg. Dit laat echter zien, dat de
verrassingsaanval van Rusland op het punt van beginnen staat. Het gaat bijna losbarsten. Ik heb het destijds
zo genoemde 'Tweede Witte Huis' op de hoogte gesteld van mijn visioen. Hier zaten de stafchefs van
Defensie in, experts op het gebied van oorlog, het weer, etcetera. Niet één lachte me uit. Ze namen wat ik
hen vertelde, zeer serieus.Toen ik in Wales sprak, kwam een vrouw naar me toe, die vroeg of ik het boek
'De laatste bazuin voor Groot Brittannië' kende, van een prediker met de achternaam Gardener. Dat kende ik
niet. Ook hij bleek onafhankelijk van mij over precies dezelfde zaken hebben geschreven, over de al vijf jaar
aan de gang zijnde enorme militaire oefeningen van Rusland in de Atlantische Oceaan, die de voorbode zijn
van de komende Russische verrassingsaanval op Europa en Amerika, die zal beginnen vanuit Moermansk.
Eindtijd draait om Israël
S. Quayle: Ik denk dat het bijna zover is. De reden waarom ik denk dat dit zo belangrijk is, is dat jij leeft met
een 'open hemel'. God spreekt tegen jou, en Hij vervult Zijn Woord door jouw leven. Daarom wil ik dat je je
verhaal doet. Ik geloof namelijk dat christenen snel God's aanwezigheid moeten opzoeken, omdat alles op
punt van losbarsten staat.
H.Gruver: Ja, dat geloof ik ook. Ik geloof dat het aftellen is begonnen. Ik voel een enorme drang dat het
ongelooflijk dichtbij is.Ik wil iets zeggen tegen de moslims. Ook al zijn jullie islamitisch, wij hebben niets
tegen jullie. Moge God jullie zegenen! We hopen alleen dat jullie gaan geloven dat Jezus Christus meer is
dan een grote profeet. Hij is de Redder, de Enige die stierf voor onze zonden en weer opstond uit de dood.
Ik ben letterlijk genezen door Zijn striemen, en ik heb ook veel andere mensen genezen zien worden.Ik hoop
dus dat jullie begrijpen dat wat ik ga zeggen, niet tegen jullie als moslims bedoeld is. Maar ook, dat jullie
begrijpen, dat de Koran niet het hele verhaal over Jezus, de Zoon van God vertelt.
Wat ik wil zeggen gaat over Israël. Abraham had twee zoons, Izaak en Ismael. Veel Arabieren zijn
afstammelingen van Ismael. God's tijdsschema is toegespitst op het Midden Oosten. We zien de tekenen
van de tijden in de gebeurtenissen in dit gebied, en de grootste reden om alarm te slaan is als de landen van
de wereld zich aaneensluiten tégen Israël, speciaal de Verenigde Staten. Als wij geen president hebben die
Israël steunt (Barack Obama is anti-Israël), dat gaan alle alarms rond de Bijbelse profetiën af. Israël is God's
tijdsschema. Jezus zei Zelf, als je de legers van alle kanten ziet optrekken naar Jeruzalem, weet dan dat de
tijd nabij is. En op dit moment willen alle landen, niet alleen de islamitische, dat Israël Jeruzalem weggeeft.
Hamas en anderen verzamelen hun krachten tegen Israël, en ik heb met mijn eigen ogen hun kampioen,
wijlen Yasser Arafat, gezien en uit zijn eigen mond gehoord, dat hij zei dat de Palestijnen niet zullen rusten
voordat de laatste Jood in de Middellandse Zee gedreven en vermoord is.De Arabieren realiseren zich niet
dat ze in enorm gevaar verkeren. Volgens Zacharia 12 zullen in het einde der tijden alle landen die zullen
opstaan tegen Israël, in stukken gescheurd worden. Als mensen de Bijbel niet lezen of kennen, dan zullen
ze deze waarheid niet begrijpen. Ik heb dit gedeeld met politieke leiders, en hen de Bijbelse waarheid over
de wedergeboorte van Judah laten zien, en dat deze zaken vlak vooraf gaan aan de Wederkomst van Jezus
Christus op de Olijfberg bij Jeruzalem (Zacharia 14).
Eerst moeten echter Zacharia 12 en 13 vervuld worden. We bevinden ons nu op de drempel hiervan. Neem
nu de G20-bijeenkomst in Londen, waar gepraat werd over een één-wereld munteenheid en
wereldheerschappij. Dat staat allemaal beschreven in Openbaring 18. Ze gaan een koninkrijk opzetten
waarvan ze dénken dat deze over de hele wereld zal heersen, maar volgens Daniël 8 en 9 een mengsel zal
zijn van ijzer en klei, en daarom uit elkaar zal vallen.
De mensen moeten dringend de tekenen van de tijden gaan begrijpen. We leven nu in de tijd dat al deze
zaken zullen gebeuren, en wel heel spoedig. Mijn hart en geest zijn zeer verontrust, omdat ik de landen van
de wereld zie opstaan tegen Israël; omdat er steeds meer aardbevingen (vorige maand een record van 330
aardbevingen) en steeds meer stormen zijn. De grond onder de Aarde rommelt, de vulkanen beginnen te
werken en uit te barsten. Dit zijn al de tekenen waar Jezus over sprak, en die nu zo ontzettend snel
zichtbaar aan het worden zijn.
S.Quayle: Ja, het zal zijn 'zoals in de dagen van Noach'. Het is belangrijk dat de mensen beseffen dat we nú
in de tijd leven waarin alles zal gebeuren.
H.Gruver: Dat geloof ik ook, Steve. We zitten er midden in.Gruvers ontmoeting met de duistere engelen
in Rome
S.Quayle: Vertel alsjeblieft verder, Henry. Ik weet dat de laatste tijd over de hele wereld niet-Amerikaanse
gelovigen van God te horen krijgen, dat ze zich klaar moeten maken, omdat de hel op het punt van
losbarsten staat.
H.Gruver: In 1990 maakte de Heer mij op een ochtend opnieuw om half vijf wakker. Hij beval me te gaan
bidden en toen ik dit deed, bevond ik me van het ene op het andere moment in Rome. Ik liep door de straten
van Rome, met nog zes andere mannen bij me. Mannen, die net als ik 'prayer walkers' waren.
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We kwamen bij twee grote ijzeren 'poorten' of deuren, die in het trottoir waren verzonken. Ik trok één 'deur'
omhoog, en één van de zes mannen trok de andere omhoog. Ik ging hen over een eeuwenoude,
spiraalvormige trap voor naar beneden. De zes andere mannen achter me waren konstant aan het bidden,
waardoor ik een vreemde sensatie in mijn hoofd voelde. Het was alsof de kracht van die gebeden in mij
vloeide. Ik heb in mijn leven nog nooit zóveel kracht gevoeld.
Aan het einde van de spiraaltrap kwam ik in een ondergrondse ruimte. Op het moment dat ik mijn voet op de
bodem zette, zag ik aan de linkerkant een enorme duistere engel zitten, met vleugels die ieder wel vijf meter
breed waren. Op het moment dat hij me zag stond hij op, en zei tegen me: jij zou hier niet moeten zijn! Toen
zag ik dat er aan mijn rechterkant nóg zo'n duistere engel stond. Allebei waren ze minstens 9 meter hoog. Ik
voelde me een dwerg bij deze afschuwelijke wezens.
Toen wees ik met mijn linker- en mijn rechterhand op beide duistere engelen, en zei tegen hen: 'Omdat de
kerk zichzelf niet gereed gemaakt heeft, is de apostolische zalving die door jullie al vele eeuwen wordt
vastgehouden, vanaf nu vrijgelaten voor de kerk!' De engelen spreidden toen hun vleugels, en zeiden dat ze
weg zouden gaan. Maar ik zei: 'Jullie gaan niet weg! Jullie zullen met ketenen gebonden worden, tot de
Grote Dag van de Heer.' Op dat moment leek het alsof de hemel open ging. Er zakten enorme kettingen
naar beneden, die zich om de engelen heen wikkelden, en hen heel strak vastbonden, zodat alleen hun
hoofd nog vrij was.Daarna bevond ik me weer even plotseling in mijn pyama in mijn slaapkamer in Portland
(Oregon). In Rome had ik echter geen pyama aangehad, maar gewone kleding.Die avond kreeg ik een
telefoontje van Ron McKnight. Hij was een 'groene baret' in het leger geweest, had gediend achter de
vijandelijke linies in Vietnam. Hij vroeg of God mij in de afgelopen 24 uur iets bijzonders had laten zien. Ik zei
ja. Hij vertelde me, dat hij precies hetzelfde visioen had gehad, en dat hij kontakt gezocht had met de andere
vijf mannen, de één in Alaska, de ander in Bangkok (Thailand), en weer een ander in Sacramento. Die
bleken eveneens exact hetzelfde te hebben meegemaakt, en toen we de tijd controleerden, bleek het ook
nog eens op precies hetzelfde moment gebeurd te zijn! Daarom geloof ik dat wij 'veranderd' werden,
weggevoerd, en letterlijk met zijn zevenen in Rome zijn geweest.
Sinds die tijd zijn er in de kerk velen geweest die beweerden een profeet of een apostel te zijn. Ze
profeteerden over dit, over dat, noem maar op. Maar ik zal eerlijk zijn, de meesten van hen gedroegen zich
niet bepaald als echte apostelen en profeten.
S.Quayle: Uit mijn eigen ervaring kan ik zeggen, dat ECHTE profeten en apostelen hier niet mee te koop
lopen!
H.Gruver: Precies, dat geloof ik ook. Ik ben velen tegengekomen die over mij profeteerden dat ik een apostel
was. Maar ik zei hen dan dat ze me met rust moesten laten, dat ik maar een simpele 'prayer walker' was. Ja,
God heeft me bepaalde dingen laten zien in visioenen, maar Hij liet Abraham ook allerlei zaken zien en die
werd tenslotte ook geen apostel genoemd.
S.Quayle: Ik herhaal mijn standpunt dat ik denk, dat veel mensen niet begrijpen wat er allemaal aan de hand
is. Toen ik Henry twee jaar geleden voor het eerst sprak, wist ik nog niets van zijn getuigenis. Nadat hij
vertelde over de twee duistere engelen in Rome, liet ik hem een paar schetsen van een tekenaar uit Seattle
zien, die eveneens bovennatuurlijk ervaringen had meegemaakt en dergelijke wezens had gezien. Het was
ongelooflijk, maar deze engelen zagen er exact zo uit als Henry 19 jaar eerder in Rome had gezien en met
kettingen had laten binden. Henry, dat is een dubbel getuigenis van jouw ervaring. God heeft jou de
authoriteit gegeven over een paar hele machtige wezens. Jij en die zes andere mannen hebben in de straten
van Rome letterlijk poorten geopend en de apostolische zalving die door hen werd tegengehouden, bevrijdt.
Alleen in de Naam van Jezus en met de bovennatuurlijke zalving van de heilige Geest kunnen we de
poorten van de hel overwinnen.Ik krijg emails van christenen van over de hele wereld, die midden in de
nacht door de Heer worden wakker gemaakt, en van Hem de boodschap krijgen dat ze zich gereed moeten
maken, omdat de poorten van de hel op het punt staan geopend te worden, en losgelaten zullen worden op
de Aarde. Ze zullen niet overwinnen, maar ze zullen zich wél openen. Daarom waarschuwt Henry de
mensen dat Zacharia 12 op het punt staat vervuld te worden.
Henry's dood en zijn reis naar de hemelMaar Henry, ik wil graag dat je vertelt over wat je van de hemel
hebt gezien. Kerken preken nauwelijks over de hemel, en de hel vermijden ze al helemáál. Daarnaast
preken ze alleen over een 'politiek correcte' Jezus. Maar alsjeblieft, deel met ons wat de Heer je heeft laten
zien over de hemel, want toen je me dat vertelde, was ik echt helemaal ondersteboven.
De mensen moeten goed begrijpen dat dit erg belangrijk is, want degenen die achter de Nieuwe Wereld
Orde zitten kunnen niet wachten totdat ze ons allemaal tot een vroege dood hebben veroordeeld. Dus vertel
ons over je doodservaring en het feit dat je na 27 minuten weer tot leven bent gebracht.H.Gruver: Daar wil ik
heel graag over vertellen. Hoe langer ik leef, des te kostbaarder is deze ervaring voor me geworden. Het is
verbazingwekkend hoe veel jaar het kan kosten, voordat je de grootheid en de schoonheid van God begint
te begrijpen, het plan van God voor onze levens en voor de toekomst.
Toen ik in 1984 op vaderdag stierf tijdens een auto-ongeluk, verliet ik mijn lichaam en kwam ik in een soort
tunnel van vloeibare duisternis terecht. Achter me hoorde ik de meest prettige stem die ik ooit had gehoord:
draai je om, het licht is hier! Maar ik hield mijn hand naar achteren en zei: nee, mijn vrouw is gewond, en zij
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en onze kinderen -die ook in de auto zaten- hebben mij nodig! Tot twee keer toe weigerde ik die prachtige
stem(die later echter van satan bleek te zijn) te gehoorzamen.
Plotseling kwam ik uit de tunnel en leek het alsof de hemel openbrak. Ik leek pijlsnel door de ruimte te
'vliegen' richting de Melkweg, en kon alle planeten zien. Mensen zullen nu wel denken dat ik gek ben, maar
ik zal u zeggen dat ik deze ervaring gedeeld heb met één van de meest vooraanstaande astrofysici van de
NASA, dr. Romanovsky. Hij zat in het publiek toen ik dit vertelde tijdens één van mijn lezingen. Na afloop
kwam hij naar mij toe, lachte mij beslist niet uit, en vroeg of ik de volgende dag met hem wilde ontbijten.
Tijdens dat ontbijt bevestigde hij alles wat ik in de ruimte had gezien. Er zat ook een astronoom uit Arizona
bij, en die zei tegen mij dat ik de planeet Saturnus beter dan wie dan ook had weten te omschrijven, en wilde
weten waar ik mijn doctoraal astronomie had gehaald. Ik zei tegen hem: ik heb helemaal geen doctoraal, in
niets. Maar waar heb je dan al deze kennis van? vroeg hij toen. Hij kon niet begrijpen dat een leek zó veel
wist over de ruimte en over de planeten.
Dus nogmaals, mensen kunnen me voor gek verklaren over wat ik in mijn visioenen heb gezien, maar de
experts, politici, militaire leiders, wetenschappers en astronomen, niet één van hen heeft mij uitgelachen, en
allen hebben wat ik hen verteld heb, bevestigd en zeer serieus genomen.EINDE DEEL 1 (wordt vervolgd)
XanderBron: Steve Quayle (MP3)

Henry Gruvers visioenen over oorlog met Rusland, duistere engelen en de hemel (2)
Gruver zag in zijn visioen een plotselinge Russische invasie
van Amerika.
Het eerste deel van dit bijzondere interview eindigden we
met Henry Gruvers gesprek met de vooraanstaande NASAastrofysicus dr.Romanovsky en een andere ervaren
astronoom, naar aanleiding van zijn 'reis naar de hemel'
nadat hij na een auto-ongeluk 27 minuten lang dood was
geweest. In dit tweede deel komen Gruvers visioenen over
de hemel aan bod, alsmede ook een aanvullend visioen over
de komende Russische verrassingsaanval op de Verenigde
Staten.
Gruvers reis door de hemelen en de kwantumfysica
H.Gruver: De astrofysicus Sheila Jones Baker heeft een boek geschreven waarin ze zegt dat de Heer haar
heeft laten zien, dat Hij veel sneller denkt dan de snelheid van het licht, de maximum snelheid die de mens
kan waarnemen. Dat vind ik prachtig; zij heeft mij dan ook geholpen mijn 27 minuten durende
buitenlichamelijke ervaring te begrijpen.Tijdens het ontbijt met dr. Romanovsky merkte deze op, dat ik in 27
minuten tijd met de snelheid van het licht maar tot aan Saturnus zou zijn gekomen, en nooit de Melkweg had
gehaald.S.Quayle: Dus je bewoog je met de snelheid van de gedachten van God! H.Gruver: Precies. Weet
je dat er in Romeinen 8:19-23 staat, dat heel de Schepping in barensnood is, en verlangt naar de verlossing
van ons lichaam? Jezus zei Zelf (tijdens de intocht in Jeruzalem, Lucas 19:40) dat als de mensen Hem niet
zouden prijzen, de stenen dat zouden doen. Hebben stenen een stem om zoiets te kunnen doen? Misschien
wel, misschien in de kern van hun atomen. Ze hebben tenslotte ontdekt dat een quark een deeltje is dat
communiceert tussen atomen.
S.Quayle: Je hebt helemaal gelijk. Dat wordt in termen van de kwantumfysica interconnectie genoemd.
H.Gruver: Ja, kwantumfysica is de volgende stap naar bijvoorbeeld nieuwe energie. Ik denk dat we geen
brandstoftekort meer zouden hebben als... maar dat is weer een heel ander onderwerp. Een quarkdraait de
aktiviteit van een atoom om en verdwijnt, met een snelle beweging naar een staat van 'dood' en nietbestaan, vervolgens achterwaarts in niets anders dan een zwart gat. Dr.Romanovsky zei toen ik hem
vertelde dat ik na mijn dood in een tunnel van vloeibare duisternis terecht kwam, hij dit heel erg op een zwart
gat vond lijken, en dat de stem achter mij de stem van Lucifer geweest moet zijn, de 'houder van licht', zoals
hij in het boek Jesaja genoemd wordt.
Ik kan hier nog heel lang over praten. De meeste mensen begrijpen niet eens een béétje hoe God denkt. Wij
zijn zo vergankelijk en maken ons zo druk om van alles, zoals de economische crisis. We moeten leren de
wijsheid van God te gebruiken. Steve, ik hoorde net een advertentie op jouw station voor goud en platinum.
Ik geloof serieus dat het niet lang meer zal duren voordat ons geld niets meer waard is, en er een nieuwe
munteenheid zal worden ingevoerd. De top van de G-20 in Londen en de gesprekken hierover waren een
teken aan de wand, dus we kunnen ons er maar beter snel op voorbereiden.
S.Quayle: Ja, en ze zien niet in dat dit in feite de koning van Babylon is. Ik zou zo graag zien dat er meer
mensen zoals Daniël in de kerken zouden zitten, maar helaas zitten deze vol met herders die allemaal in
aanmerking komen voor de 'wolf-van-de-dag'-prijs. Kijk, jij hebt letterlijk over de Aarde gewandeld en dit al zo
veel jaren verkondigd; anderen hebben een taak gekregen als wachters, de 'stemmen' die het verspreiden,

Nieuwsbrief nr. 105 - 27 september 2010 - pag. 62

zoals ikzelf en anderen... Maar de meesten die het zouden moeten zien, doen dat niet, kunnen dat niet en
wíllen dat niet.
Satan roofde het licht uit de mens
H.Gruver: Dat geloof ik ook, Steve. God maakt zich klaar om de wereld Zijn échte mensen te laten zien, een
waarachtige levende ziel, een mens gemaakt naar het beeld van God. Daar moeten we naar terug. En dat
beeld kan er niet komen zonder het licht van God.
We zijn naar Zijn beeld gemaakt en waren vol van Zijn licht. We kregen de opdracht en de authoriteit om de
Aarde te bewaken, in orde te houden, om ons te vermenigvuldigen en op te passen voor het jaloerse,
gevallen wezen, satan, die geen licht van zichzelf had, en nu probeerde de mens te misleiden en zijn licht te
stelen. En als hij de 'aandacht van het publiek' krijgt, dan kan hij inderdaad verschijnen áls een engel des
lichts. En hij was het die in die tunnel van duisternis achter mij zei, dat ik me om moest draaien, wat ik niet
deed. Twaalf dagen na mijn doodservaring werd ik op een morgen huilend wakker, omdat ik bang was dat ik
in die tunnel tot twee keer toe de stem van God afgewezen had. Mijn vrouw zei echter: Maar Henry, ben je
dan vergeten dat satan zich juist voordoet als een engel des lichts? En dat Jezus heeft gezegd dat Zijn
schapen alléén naar Zijn stem horen, en een ander niet gehoorzamen? Toen was het alsof mijn ziel weer
bevrijd werd. Sheila Jones Baker, de astrofysicus die ik zojuist noemde, schreef in haar boek dat ze gelooft
dat satan de wachter is van de zwarte gaten, en het licht van de sterren en universa daarin opslorpt.
Dr.Romanovsky vertelde mij tijdens dat ontbijt precies hetzelfde. Ook merkte hij op, dat ik er achterwaarts in
was gegaan, wat volgens hem een teken was dat het niet de bedoeling was dat ik er in zou blijven.
Dat auto-ongeluk waarbij ik aanvankelijk omkwam, gebeurde in 1984. Ik had het eerste deel van de nacht
gereden en had daarbij meegezongen met heerlijke muziek op een nieuw cassettebandje. Ik voelde me vol
van de aanwezigheid van God. Toen wisselde ik halverwege met mijn vrouw en ging ik op de achterbank
liggen slapen. Vervolgens raakte ze van de weg en kregen we dat ongeluk.
Mensen hebben wel tegen mij gezegd dat dit niet gebeurd zou zijn, als ik een aan God gehoorzaam leven
zou hebben gehad. Maar ik antwoordde hen dan: jullie hebben geen benul wat gehoorzaamheid is.
De gouden straten in de hemel en kleren van fijn wit linnen
S.Quayle: Inderdaad! Zulke uitspraken zijn afkomstig van religieuze geesten. Ik heb daar naar aanleiding
van mijn radioprogramma zelf ook heel veel mee te maken. De mensen moeten juist begrijpen dat je door
dat ongeluk létterlijk in de aanwezigheid van God werd gebracht, en Hij daarmee een gebed van jou
verhoorde van toen je nog maar een jongetje van 7 was, toch?
H.Gruver: Dat klopt. Ongeveer een jaar na het ongeluk sprak ik tijdens een kerkdienst in een
Baptistengemeente. Niets bijzonders, er waren geen wonderen, het was een gewone preek. Maar plotseling
was het alsof Jezus achter mij was. Ik hoorde Hem tegen mij zeggen: 'Ik dacht, laat ik je meenemen op een
reis door de hemelen, voordat Ik ze oprol, weggooi en volkomen nieuwe creëer.' De Heer nam me terug naar
een moment, waarop ik 7 jaar was en me voor mijn broertjes en zusjes had verstopt onder een oude truck
van mijn vader. Die ochtend had ik op de zondagsschool van de juffrouw gehoord, dat God ooit de huidige
hemelen zal oprollen en weggooien, en vervolgens nieuwe zal scheppen. En toen, zittend als 7 jarig jongetje
onder mijn vaders truck, vroeg ik aan Hem: God, mag ik naast U staan en kijken, terwijl u dat doet, de
hemelen oprolt, weggooit en nieuwe maakt?
De Heer herinnerde me aan precies dat moment, terwijl ik op het podium in die Baptistenkerk stond. Ik
begon te huilen en kon niet meer verder praten. En weet je wat zo bijzonder was - iedereen in de kerk kwam
naar voren en begon ook te huilen, terwijl ze niet eens wisten wat er aan de hand was! Maar ze ervaarden
dat de Geest van God op dat moment heel sterk aanwezig was.21 oktober 1988, vier jaar later. Ik had net
een aantal jaren van 'prayer walking' voltooid in Oost Europa, en keerde terug naar mijn gezin in Portland,
Oregon. Het was een bijzonder jaar geweest. Herinner je je nog het boek '88 redenen waarom de Heer
terugkomt in 1988'? Dat klopte dus duidelijk niet.
Ik ging met mijn vrouw op bezoek bij mijn voorbidders, die overigens een gemiddelde leeftijd van 75 jaar
hadden. Deze oudjes waren degenen die voor mij waren blijven bidden terwijl ik in het buitenland was. We
waren met ongeveer 25 personen aan het zingen, toen het plotseling leek alsof er een fel wit licht van boven
kwam. Vervolgens kwam de glorie van God als een soort gouden wolk dwars door het plafond naar
beneden. Ik ging onmiddellijk op mijn knieën, en op het moment dat ik de vloer raakte, bevond ik me letterlijk
op de straten van goud in de hemel.Toen ik naar beneden keek, trok ik instinctief mijn voeten terug, omdat
de gouden straten zó transparant waren, dat je oneindig ver naar beneden kon kijken. Even later realiseerde
ik me, dat ik er toch niet doorheen zou vallen, en begon te lopen.
Voor mij liep iemand in de mooiste witte kleren die ik ooit gezien heb. In Openbaring 3 zegt Jezus tegen de
gemeente van Laodicea, de laatste kerk: 'Ik raad u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is,
opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet
zichtbaar worde...' In hoofdstuk 19:8 staat dat deze smetteloze linnen kleren de rechtvaardige daden van de
heiligen zijn.
Daar had ik nooit eerder over nagedacht, totdat ik die persoon in witte kleren voor mij zag lopen. Toen ik
goed keek, zag ik dat iedere draad van dat witte linnen bestond uit woorden, die vertelden wat de
rechtvaardige daden van deze persoon tijdens zijn leven waren geweest. En dat waren daden van liefde. Zo
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las ik bij deze persoon bijvoorbeeld, dat deze ooit alleen maar een glimlach had gegeven aan iemand, die
heel depressief was. En door die glimlach was de depressie van die persoon geweken. Toen besefte ik, dat
dit witte linnen het hele getuigenis is van het leven van het Aardse leven van een christen.
S.Quayle: Prachtig, dat heb je zo mooi gezegd. Iedere daad gedaan uit liefde is een draad in dat witte kleed
van rechtvaardigheid.
H.Gruver: Juist! En het is het enige wat je van dit leven mee kunt nemen naar de hemel. Er staat niet voor
niets geschreven dat de bruid (de gelovigen) witte kleren gegeven zal worden.S.Quayle: Ja, en ik denk dat
dit van enorm belang is. In de 37 jaar dat ik kerken heb gevolgd en bezocht, werd er zelfs niet in de grootste
kerken en TV-kerkdiensten gepreekt over de beloningen in de hemel die de rechtvaardigen zullen krijgen.
Misschien dat dit in kleine kerken nog wel aan bod komt, maar door de bank genomen is de boodschap
tegenwoordig niet meer 'hou van je naaste zoals van jezelf' maar 'hou van jezelf, en vergeet je naaste'! En
dat is triest. De mensen zouden moeten begrijpen dat de Heer een heel goed geheugen heeft. Veel mensen
zijn nu bang dat ze op de lijst van de duivel staan om uitgeroeid te worden, maar ze kunnen zich beter
zorgen maken of ze wel in het boek des Levens van het Lam staan.
H.Gruver: Amen. Goed, toen ik wandelde op de gouden straten en naar die persoon in witte kleren keek,
rook ik ineens de heerlijkste geur. Ik keek naar rechts en zag bloemen in de meest prachtige kleuren die ik
ooit gezien heb. Ook zag ik bomen met allerlei soorten verrukkelijk fruit eraan, en als iemand hier van wilde
eten, hoefde hij alleen maar zijn hand er onder te houden, en het fruit viel vanzelf uit de boom.
In mijn presentaties vertel ik de mensen dat we op Aarde een spectrum van misschien 8 hoofdkleuren
kennen, maar dat er in de hemel eerder 88 verschillende hoofdkleuren zijn. Tijdens mijn gesprek met
dr.Romanovsky en die andere astronoom (van het observatorium bij Flagstaff, Arizona) merkte de laatste op,
dat zij door de telescoop kleuren op de planeten in het zonnestelsel zien, die niet op de Aarde voorkomen.
Alleen als ze er een foto van maken, dan zijn deze andere kleuren volgens hem niet meer zichtbaar.
Toen ik naar die prachtige, kleurrijke bloemen in de hemel keek, en slechts in mijn gedachten zei 'wat zijn
jullie mooi en wat ruiken jullie lekker!', begonnen de bladeren aan de stelen ineens te klappen, en draaiden
de bloemen zich van mij af, en hoorde ik hen zingen 'Alle lof en eer en dankzegging aan de Vader, omdat hij
ons gemaakt heeft en ons waardig heeft geacht de verlosten te dienen.' En vanuit deze bloemen kwam er
opeens een schitterend licht, dat langzaam naar de troon van God vloeide. Ook vanuit de bladeren van de
fruitbomen en zelfs vanuit het gras klonk hetzelfde lied, en stroomde hetzelfde prachtige licht naar God's
troon.
Herinner je dat God de Schepper en Bron van het licht is. Daarom keerde het licht uit de bloemen terug naar
Hem. Na de val van de mens begon dit licht in Adam uit te doven, alsof een zwart gat alle leven uit hem
zoog. De genadige God onderbrak dit proces, bestrafte de slang, en stelde een tijdlijn in waarbinnen Hij
beloofde dat uit de schoot van Eva een Verlosser zou komen, die niet voort zou komen uit het zaad van een
man, maar uit het profetische Woord.Hieruit blijkt dat een nieuwe geboorte voortkomt uit openbaring en
belijdenis. Daarom zegt het Woord van God: laat uw ja ja zijn, en uw nee nee. Jezus zei van de Romeinse
hoofdman die Hem vroeg: spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn, want ik ben het niet
waardig dat U in mijn huis komt, dat Hij in heel Israël nergens zo'n groot geloof was tegengekomen. Er zit
enorm veel kracht in woorden van licht en waarheid.
S.Quayle: En Jezus zei dat Zíjn Woorden het licht zijn. Tijdens mijn gebed zei de Heer vandaag tegen mij:
Steve, begrijp je nu waarom Ik je gezegd heb niet op je ogen en niet op je oren te vertrouwen, maar Mij in
mijn Woord te zoeken, omdat de zichtbare wereld zo vervormd is? De mensheid wordt gemanipuleerd door
de duivel, die ons een soort holografisch beeld geeft van de ónwerkelijkheid, terwijl de enige échte
werkelijkheid is gelegen in de Schepper van alle leven (Kolossenzen 1:16: alle dingen zijn door Hem en tot
Hem geschapen). De Heer heeft me al veel vaker gezegd: vertrouw niet op wat je ziet en hoort, vertrouw
alleen op wat Ik je laat zien, omdat al het andere een versluierde interpretatie is van de puurheid van het
licht van Jezus. En dat geldt ook alle geluiden. Ik kan vanuit mijn eigen ervaring spreken over rockmuziek.
Het geluid van rockmuziek zuigt alle schoonheid uit de Schepping weg.
H.Gruver: Interessant dat je dat zegt, want de muziek die ik in de hemel hoorde had geen 'beat'. Alle muziek
in de hemel is in perfekte harmonie. Dat vertelde ik ook tegen dr. Romanovsky en die andere astronoom. Dr.
Romanovsky zei dat dit volgens hem komt omdat er in de hemel geen tijd bestaat, en de 'beat' of de maat
van de muziek een tijdsmaat is. Hij herinnerde mij eraan dat tijd niets betekent voor God, en dat een engel
Hem er aan moest herinneren dat de 70 jaren ballingschap van het volk Israël in Babylon voorbij waren. God
is de alpha en de omega, heeft geen begin en geen einde, wat betekent dat de tijd voor Hem niet bestaat.
Daarom heeft rockmuziek zo'n zware beat. Je weet vast wel dat het gebruik van drugs vaak gepaard gaat
met rockmuziek.
S.Quayle: Precies, en die combinatie vervormt de werkelijkheid. Ik weet waar ik over spreek. Het is een
patroon waarbij mensen zó diep ondergedompeld worden in de disharmonie van de hel, dat ze de harmonie
van de hemel niet meer kunnen horen.
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Het aanvullende visioen over de aanval van Rusland
Maar laten we het over je 'Kijk wat Ik zal doen' visioen hebben, Henry. Dames en heren, daarom vroeg ik
laatst om een landelijk gebed, zowel tijdens mijn eigen radioprogramma als in het programma van Alex
Jones. Het gaat om het volgende visioen dat Henry van God kreeg over de aanval van Rusland op Amerika.
H.Gruver: Dat visioen kreeg ik in 1990. In dat visioen zag ik opnieuw hoe vanaf Russische onderzeeërs
raketten werden afgevuurd op Amerika. En weer schrok ik er enorm van. Maar deze keer hoorde Ik ineens
een stem achter mij zeggen: 'Kijk wat Ik zal doen!'
Plotseling begonnen de bergen aan de kust te trillen en te schokken. Met grote knallen werd er rook in de
atmosfeer geperst, waardoor die raketten uit koers raakten. Hun geleidingssysteem werd in de war werd
gebracht en ze stortten zonder te ontploffen neer op Aarde.Weet je nog dat ik vertelde over mijn gesprek
met het 'Tweede Witte Huis', met onder andere hoge militaire stafchefs en andere experts. Toen ik mijn
visioenen met hen deelde, zij één van deze experts: wat jij gezien hebt klopt, want het is een feit dat bij
sterke seismische aktiviteit er grote storingen in het magnetische veld zijn, en elektronica erdoor in de war
wordt gebracht. Als een raket het magnetische noorden niet meer herkent, dan schakelt deze zichzelf en zijn
(nucleaire) lading automatisch uit. Dat veiligheidssysteem hebben alle raketten om te voorkomen dat de
vijand controle krijgt over het besturingssysteem, en deze raketten terugstuurt kunnen worden naar waar ze
vandaan kwamen.
Maar in dat visioen zag ik nog meer. Van alle kanten kwamen er gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers op
ons af. Ik kon de gedachten van de piloten horen: 'Onze raketten kwamen er dan wel niet doorheen, maar
jullie zullen nooit al onze vliegtuigen kunnen tegenhouden.' En toen zag ik vanuit de bergen aan onze kust
ineens as de atmosfeer in gespuwd worden, alsof het enorme vulkaanuitbarstingen waren. De
metaaldeeltjes kwamen in de motoren van de vliegtuigen, waardoor deze neerstortten.
Het was echter nog niet voorbij. Na de vliegtuigen en bommenwerpers zag ik voor de kust een gigantisch
schip. De voorkant ging open en uit dit schip kwamen talloze landingsschepen met militairen. Dit gebeurde
overal aan de kust. Opnieuw hoorde ik deze Russische soldaten denken: 'Jullie zullen ons niet kunnen
tegenhouden, want we zijn met té veel. We gaan dit land veroveren.'
En net als na de raketten en na de vliegtuigen hoorde ik de Stem achter mij zeggen: 'Kijk wat Ik zal doen!' En
vanaf de bergen waaruit de as in de atmosfeer was gepompt, begonnen ineens rivieren van lava naar
beneden te stromen. De lava vloeide langs de hele kust, en de Russische troepen konden geen enkele
opening vinden om op te rukken. Toen stopte het visioen. Later kreeg ik nóg een aanvullend visioen, waarin
God liet zien, dat sommige raketten wél hun doel bereikten, en dat sommige Russiche troepen er ondanks
de lavastromen toch doorheen kwamen.S.Quayle: Dat van die lavastromen is zeer interessant in het licht
van een recent bericht, dat wetenschappers een gigantisch lavameer onder de bergen langs de Pacifische
kust hebben ontdekt.
Geen Opname vóór de Verdrukking - De rol van Amerika in de eindtijd
H.Gruver: Bijzonder. Trouwens, in dat aanvullende visioen, waarin ik zag dat de Russische aanval deels wél
zal slagen, zag ik ook, dat wij nog steeds hier zijn.
S.Quayle: Je bedoelt dat we niet in de hemel worden opgenomen in de 'pre-tribulation' Opname?H.Gruver:
Inderdaad.
S.Quayle: Henry, geloof jij dat de Opname vóór de Verdrukking een onderdeel is van de grote misleiding? Ik
bedoel, bijna de hele evangelische wereld heeft dat concept overgenomen. Ik denk dat de 'Left Behind' serie
(boeken en films) hier flink aan meegewerkt heeft. De gebeurtenissen bouwen zich nu op naar een climax.
Onwetendheid hierover is echter voor niemand een excuus. God zei dat Zijn volk ten onder gaat door een
gebrek aan kennis - niet omdat Hij het ze niet wil geven, maar omdat ze de echte kennis
verwérpen.H.Gruver: Dat klopt. Wat betreft de Opname: ik ben niet pre-, mid- of post-Tribulation, maar: wees
er altijd klaar voor! Jezus zei Zelf dat we de dag en het uur niet kunnen weten, en dat Hij komt op een
moment dat we het niet verwachten. Alleen de Vader weet wanneer de Bruid zichzelf gereed heeft gemaakt.
Ik denk dat de instorting van de economie ons zal zuiveren. Degenen die eigenlijk de mammom, het geld
aanbidden, en niet God, zullen weggezuiverd worden. In Amerika hebben we het spreekwoord: 'kop op, het
had erger kunnen zijn.' Als ik eerlijk ben moet dat voor de nabije toekomst veranderd worden in: 'kop op, het
ZAL erger worden.' En als je je hoofd niet omhoog heft naar de hemel en je vertrouwen niet stelt op de Heer,
dan zul je vallen.
In 2 Tessalonicenzen 2:9-12 staat dat er velen verleid zullen worden door valse tekenen en wonderen,
omdat ze de liefde voor de waarheid niet aanvaard hebben. Dus de enige keer dat je naar beneden kijkt, zou
moeten zijn als in je de Bijbel leest. En kijk dan weer omhoog en vraag de Vader om begrip over wat Hij jou
te zeggen heeft, en om begrip van de tekenen der tijden, want we leven nu zeer beslist in het eind der tijden.
Als ik hier over spreek, vragen mensen me nogal eens: wat is de rol van Amerika in de eindtijd? Hierover het
volgende. Er zijn enorm veel boeken geschreven over de Bijbelse profetieën, en die zeggen allemaal dat
Rusland eerst Israël zal aanvallen. Ik denk dat het anders zal zijn, namelijk dat Rusland eerst Amerika zal
aanvallen.
De in Ezechiël 38 beschreven Gog-Magog oorlog gaat inderdaad eerst over Israël, maar de verzen 10-13
gaan volgens mij over Amerika. Vers 10 begint namelijk met 'Het zal ook gebeuren dat...' (It shall also come
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to pass - in het Nederlands is dit anders vertaald), wat volgens mij een aanvulling is, iets dat op hetzelfde
moment zal gebeuren als de plannen van Rusland om Israël binnen te vallen. In vers 11 staat namelijk: 'I will
go UP to the land of unwalled villages' (vertaald met: Ik zal OPtrekken naar het land van dorpen... zonder
muur...'). En welk land ligt er 'UP', dus bóven Rusland? Als je vanaf Rusland 'omhoog' reist, ga je over de
noordpool, en kom je terecht in... Amerika!
Daarnaast staat er dat dit land 'zonder muren, grendels of poorten' zal zijn. In Israël bevinden zich deze
overal, maar in Amerika niet. Dan staat er ook nog dat de handelaars en machtige kooplieden zullen zeggen
'Komt gij om buit te maken, hebt gij uw schare bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te
slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken?' Ik denk dat dit betrekking heeft op
de rijkdom van Amerika.
De Verenigde Staten maken zich op om samen te gaan met Mexico en Canada in de Noord Amerikaanse
Unie. Het wordt ontkent maar we weten dat het waar is, de blauwdruk hiervoor wordt al jaren voorbereid.
Amerika, Mexico en Canada willen samengaan om tegen de Europese Unie op te kunnen, omdat de EU ons
anders zal overvleugelen.Tenslotte wil ik christenen wijzen op Psalm 2. In vers 2 staat: 'De koningen der
aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat
ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!' Ziet u het? Wij hebben dus de macht om hen
te binden! En lees dan verder: 'Die in de hemel zit, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in
zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige
berg. Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij, Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw
erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als
pottenbakkerswerk.'
Christenen, dát is onze missie! Lees hier meer over op onze website van Joyful Sound Ministries:
henrygruver.com.
S.Quayle: Henry, heel erg bedankt voor het delen van je hemelse visioenen. Xander*
*Ook voor dit artikel geldt weer, dat ik het niet noodzakelijk overal mee eens ben. Het wil namelijk natuurlijk
niet zeggen dat, omdat Henry Gruver zulke buitengewone visioenen heeft gehad, hij nu op ieder terrein gelijk
heeft. Zo heeft hij onder andere zijn eigen interpretatie van de Opname, Ezechiël 38 en Psalm 2
weergegeven, waar velen echter anders over denken.
Bron: Steve Quayle

Agent moet ‘boeten’ als hij te weinig beboet
door Dennis Naaktgeboren
ROTTERDAM - De politie blijft agenten opjagen zoveel
mogelijk bonnen te schrijven. Als ze hun quotum niet halen
worden ze zelfs gekort op hun salaris.
Zó zal het NOOIT , nooit meer worden. De politie is allang
niet meer onze vriend. Hij is geworden tot een onderbetaalde
TOLLENAAR in dienst van een niets ontziend regime.
Dat blijkt uit een speciaal contract van de politie RotterdamRijnmond dat in het bezit is van De Telegraaf. Herhaaldelijke oproepen vanuit de Tweede Kamer om dit
soort bonnenquota af te schaffen, worden simpelweg genegeerd. De SP wil dat demissionair minister Hirsch
Ballin (Binnenlandse Zaken) zo snel mogelijk ingrijpt.
Staandehoudingen
Uit het zogenaamde ‘Verantwoordingsverslag’ blijkt dat Rotterdamse agenten dit jaar minstens 120 bonnen
moeten uitschrijven, waarvan de helft staandehoudingen. Als zij dat niet halen, moeten ze akkoord gaan met
een korting op hun salaris.
,,Ik ben op de hoogte van de consequentie van het niet halen van het aantal mini’s in het jaar 2010. Dit
houdt in dat er per eerst volgende periodiekmoment geen periodiek aan mij wordt toegekend, dan wel dat er
een periodiek wordt ingehouden”, zo staat in het document, dat de agent moet ondertekenen. Een miniproces verbaal is een bekeuring voor relatief simpele overtredingen.
Woedend
De SP is woedend over de gang van zaken. De partij vindt het onbestaanbaar dat agenten nog steeds
worden ingezet als bonnenschrijvers. ,,Dit is een perverse prikkel”, aldus Kamerlid Van Raak. De
bonnenquota zijn een paar jaar geleden uit de landelijke prestatieafspraken gehaald. Voormalig PvdAminister Ter Horst wees op de eigen verantwoordelijkheid van de korpsen.
“Bonnen schrijven hoort bij het werk en dit is zeker geen onhaalbare afspraak”, aldus een woordvoerder van
de politie Rotterdam-Rijnmond. “Gewone politiemensen zijn zo’n tweehonderd dagen op straat en per dag
zeker zes uur, dan zien ze wel honderden overtredingen. Als daar elke dag de ernstige worden uitgehaald,
halen ze 120 bekeuringen makkelijk.”
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