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Maandagmorgen briefing (Week 42)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 25-10-2010
Eindelijk komt Wikileaks met de Iraq War Logs, na de (Amerikaanse)
documenten over de oorlog in Afghanistan de tweede “monster drop” van semigeheime Amerikaanse legerdocumenten. Ja, de Amerikanen blijken zich
schuldig te maken (hebben gemaakt) aan oorlogsmisdaden en ja, enorm veel
burgers zijn bij het conflict omgekomen. Smerige oorlog puur. Toch klinken er
ook sceptische geluiden over de “onthullingen” van Wikileaks. Is het allemaal
wel zo oprecht als het zich aandoet. Ook ondergetekende krabt zich achter de
oren. Er komen via de Iraq War Logs voor het Pentagon veel vervelende feiten
op straat te liggen, maar na (zeer snel) lezen kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat het vooral
“incidenten” zijn, wanneer de Amerikanen over de scheef gaan. Het leeuwendeel van schuld voor
burgerslachtoffers, martelen doodseskaders en etnische zuiveringen moet volgens de papieren van het
Amerikaanse leger, gezocht worden bij de Irakezen zelf. Daar wringt iets.
Goed, we spreken hier over interne documenten van het Amerikaanse leger. De informatie is sowieso
gekleurd. Het is het politieke bijsmaakje dat de “logs” ietwat funky doet ruiken.
De Irakoorlog is voor de Amerikanen zo goed als gewonnen. Troepenmacht wordt afgebouwd en de
Irakezen zijn nu zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in het land. Op papier vertrekken de laatste
Amerikanen in 2011 al zal voor die tijd naar verwachting een nieuw “veiligheidspact” worden gesloten met de
Irakese regeringen en houden de Amerikanen nog genoeg basissen in het land (weggaan zullen ze nooit
meer). Irak is een verdeeld land. Je zou kunnen spreken over “gebalkaniseerd”. Gebieden waar vroeger
soennieten, sjiieten, Koerden en Turken naast elkaar woonden zijn “gezuiverd”. Hetzij door de regering,
hetzij door doodseskaders, hetzij door de door de Amerikanen betaalde Awakening Councils. Bagdad kent
scherpe scheidslijnen tussen soennietische wijken en sjiietisch.
Na de parlementsverkiezingen van dit jaar staat de politiek in Irak al maanden stil. De huidige (sjiitische)
premier haalt net geen meerderheid in het parlement (via coalities) en zijn directe tegenstander Allawi (de
slachter van Fallujah, soennietisch) ook niet. Kort door de bocht, Allawi is Amerika’s man, Maliki Iran’s man.
Door deze impasse is opeens de (door de Amerikanen) meest gevreesde man van Irak, Muqtada Al Sadr,
de koningsmaker geworden. En Al Sadr wordt nu warm gemaakt voor samenwerking met zijn rivaal Maliki.
Niet geheel toevallig lijkt het nieuws rond de Wikileak lek zich toe te spitsen op bovenstaande zaken. Los
van de burgerslachtoffers, wel erg laag inschat door het Pentagon en natuurlijk slechts het gevolg van
Irakees geweld, duiken weer de Iraanse steun aan Irakese milities op (ja, de Badr brigades onder Maliki, die
min-of-meer werden gedoogd door de Amerikanen, hebben Iraanse training gehad). Ook hier de relativering
dat het natuurlijk om documenten van het Amerikaanse leger gaat, en zij natuurlijk de hand van Iran achter
alles zien. Smeuiiger wordt de koppeling van Maliki aan genoemde doodseskaders. Is een publiek geheim
(zie Zapruder’s rubriek Irak) en eigenlijk niet eens nieuws (deze eskaders hebben veelal een plaats in het
nieuwe Irakese leger gevonden).
Kortom, terwijl de Amerikanen (volgens de papieren) verantwoordelijk zijn voor incidenten, zijn het de
huidigde Irakese machthebber en Iran die verantwoordelijk zijn voor de ellende in Irak. Kort door de bocht,
maar daar komt de vreemde bijsmaak van de documenten op Wikileaks vandaan.
Oorlog voorbij, handenwassen (van burgerslachtoffers en etnische zuiveringen) en over tot de orde van de
dag. Los van het martelen door de Amerikanen, wat ook allang bekend is, berokkenen de Iraq War Logs het
Pentagon vrij weinig schade.
Foreclosure Gate
Het zogenaamde “Foreclosure Gate”, banken die hypotheken “terughalen” bij klanten (cq, hun huis uitzetten)
terwijl niemand meer weet of alle onderliggende papieren kloppen, gaat een nieuwe fase in nu duidelijk is
dat banken diezelfde hypotheken in een veelvoud doorverkochten via CDO’s (Collateral Debt Obligation).
Door de schulden te versnijden (to cut) en deze samen met andere schulden te verpakken tot een
beleggingsproduct, is het moeilijk na te gaan wat nu precies in de CDO steekt. Daardoor is het mogelijk om
gewoon meerdere malen dezelfde schuld te verkopen. Welnu, dat is pas echte hardcore fraude.
Synthetisch terreur
Al Qaida op de koffie bij het Pentagon. En via SITE de nieuwste Gadahn (Pearlman), de slechtste Al Qaida
puppet tot nu toe.
Islam-bashing
Zelfmoordaanslagen typisch iets voor extremistische islamisten? Nee, komt meer door bezetting door
buitenlandse troepen.
Iran-bashing
Samenwerking tussen Venezuela en Iran is al bijzonder suspect. En als Turkije niet eens ophoudt met
zakendoen met Iran, kunnen Turkse bankiers worden vervolgd (volgens de Amerikanen).
David Kelly
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Onder druk van verschillende publicaties en de roep om nieuw onderzoek, heeft de Britse regering toch het
autopsie rapport van Dr David Kelly, de wapenexpert die hoegenaamd zelfmoord pleegde nadat hij werd
genoemd als “ontmaskerer” van de claims van de Britse regering over Saddam Hoesseins
wapenprogramma, openbaar gemaakt. De conclusie luidt weinig verrassend dat Kelly zelfmoord heeft
gepleegd. Een groep medici blijft sceptisch.
QE2
Wel, koop nog goud, olie en alles wat nog meer in dollars gewaardeerd wordt, want nog een weekje en dan
gaat de FED echt de geldpers weer aanzetten.
Terwijl in Frankrijk allang niet meer wordt gevochten om pensioenleeftijden, maar om de ongerechtigheid die
een samenleving kan worden aangedaan door een politieke elite en de kapitaalbelangen die zij dienen.
Vive la France!
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_424/rss

Maandagmorgen briefing (Week 43, 2010)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 01-11-2010
“Holy Smokes Batman! Een nieuw terreurplot!” “Yeaap, Robin. De evildoers van Al Qaida zijn er weer.” “Gosh-Gee-Wowzers, bommen verstopt
in printers. Al was de “bom” in Engeland eerst geen bom volgens de
Engelsen.” “Klopt Robin....” “Maar president Obama had al op tv
verkondigd dat het bommen waren......” “ Errr....ja...” “Gosh, en dat een
paar dagen voor de Amerikaanse midterm elections!!” “Ja, Robin....” “En
holy terror-of-terrorists....er vliegen geen UPC vliegtuigen op vrijdag vanaf
Jemen!” “Klopt, maar achteraf werd bijgesteld dat het
passagiersvliegtuigen waren.....” “Wizz Geeh! En Jemen is al een keer
gebombardeerd door Obama en het ligt aan de Golf van Aden waar de
NATO haar anti-piraten scheepsmacht heeft liggen!!” “Sure...Robin....” “Nu is er ook een Al Qaida bommastermind Ibrahim Hassan al-Asiri!” “Errrr.....” “En de wow-peng! media hadden al meteen foto’s van de
bommen, van het bewijsmateriaal!” “.....” “Het doel van de bommen waren synagoges in chi-chaChicago.....al zou een bom weer in het vliegtuig ontploffen!” “Uh....” “Gosh, Saudi Arabië gaf de tips! Anders
waren ze nooit gevonden!” “Uh..” “Holy craving camels, en er is een verdachte die niemand verdacht wil
vinden!” “Robin....waar wil je precies naar toe?” “To the Batmobile....let’s go!”
Goed. Terreurplot, Amerikaanse verkiezingen, Obama de stoere terroristenvreter, kritiek van Europa op
Amerikaanse veiligheidseisen op Europese luchthavens en de lobby van de beveiligingsindustrie. Trek zelf
je conclusies zou ik zeggen. Niet dat de Bushismen Obama gaan redden. De democraten gaan naar
verwachting met een flink verlies tijdens de midterm elections naar huis. (Helaas) komen de republikeinen
weer terug, dankzij, of ondanks, teaparties (de meest succesvolle “hack” van een oprechte burgerbeweging
door fruitcake rechts, maar dat is eigenlijk een apart artikel waard) en Obama zelf, de man die gewoon te
weinig “change” bracht.
Tsja, Obama doet een Jimmy Carter.
Iran
Europa en de Verenigde Staten gaan Iran een nieuwe “deal” voorleggen omtrent het Iraanse
kernprogramma. In november wordt weer gepraat door de partijen. Deze ronde hopen de EU en de VS nog
strengere eisen aan Iran op te kunnen leggen, waarmee “het westen” meteen hun beste kaart heeft
verspeeld. Een eerder akkoord over de Iraanse kerncentrales werd door Iran verworpen omdat het geen
garanties kreeg over leveringen van nucleaire brandstof (ipv zelf uranium te verrijken zou Iran uranium over
de grens sturen om het te laten bewerken door Rusland en Frankrijk). Daarop stelden Turkije en Brazilië een
vrijwel identiek plan voor, met andere spelers, dat werd geaccepteerd door Iran. Maar de lobby van Turkije
en Brazilië werd door de EU en VS vervolgens bij de VN getorpedeerd.
De nieuwe “deal” is dus het zoveelste non-initiatief om uit de nucleaire impasse met Iran te komen.
Diplomatieke schijnbewegingen om later oorlogshandelingen beter te verkopen.
En oorlog is goed voor de economie.......
Turkije
Turkse inlichtingendiensten hebben hun banden met de Mossad voor onbepaalde tijd verbroken. Opnieuw
een teken van de gespannen verhouden tussen Turkije en Israël. Turkije werd dit weekend weer opgeschrikt
door een zelfmoordaanslag in Istanbul.
Martelen
Wat verbergen ze nu precies op Bagram, het luchthavencomplex inclusief gevangenis in Afghanistan. De
spastische Amerikaanse regering probeert met alle macht burgerrechtgroepering te dwarsbomen om uit te
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vinden wat er loos is. Wie er zitten en waarom. Ook “Nederlandse” POW’s werden in Bagram afgeleverd en
eigenlijk is het publiek geheim dat de gevangenis een Guantanamo/ Abu Grahib is.
Wikileaks
Thanks for nothing Wikileaks......
FBI Terror
Wat de regelmatige lezer van de MMB weet: de FBI speelt in terreurplots in de USA altijd een dubieuze rol.
David Kelly
En de “conspiracy theory” gaat nog even door. Nadat de Britse overheid vorige week de lijkschouwrapporten van Kelly’s lichaam had vrijgegeven (zouden 80 jaar geheim blijven) rekent een expert simpel uit
dat Kelly sowieso niet aan een overdosis gestorven kan zijn.
Afghanistan
Here we go again: miljarden “opbouwgeld”, of hulp, is....foetsie! Ondertussen aan het front: Russen en
Amerikanen werken samen in special ops.
EU
Tot zover de “non-bailout” optie in het Verdrag van Lissabon. Europa en de Euro hebben een
“reddingsscherm” nodig en daarom moeten schulden binnen de Unie verinternationaliseerd worden. Het is
het resultaat van de gesprekken tussen de Europese regeringsleiders over de Euro-crisis en de mogelijkheid
om staatsschuld van banken af te kopen en over de Unie uit te smeren. Begrotingsregels blijven voorlopig zo
als ze zijn.
President Van Rompuy verkoopt de aanpassing van het verdrag als “beperkt”, een tactische verkooptruc
omdat anders verschillende Europese landen weer referenda moeten houden (met het gevolg dat de
plannen weer worden weggestemd, waarschijnlijk). Leve de corpocratie.
Frankrijk
Ondertussen gingen Franse (en ook Duitse, zie Stuttgart 21 protesten) protestplannen om het systeem
gewoon naar de &"§% te helpen door op te roepen tot het en masse opnemen van geld bij banken (die als
gevolg van fractional reserve banking meteen instorten) behoorlijk viral. In Nederland worden dergelijk
oproepen, hoewel op gespannen voet met verschillende vrijheden, waarschijnlijk verboden.
Fraudclosure gate
...dus Foreclosure gate wordt uiteindelijk fraudclosure gate en niemand weer hoeveel derivaten geschreven
over Amerikaanse hypotheken uiteindelijke echte dekking hebben. Well, de depressie begon ook met fraude,
en aangezien het probleem met het x-voud doorverkopen van de hyptheken nu angstvallig wordt
stilgehouden, zit er nog iets aan te komen. Hey, als 70% van de handel in gewone aandelen al high
frequency trading is........
QE2
....kan de gewone man zich op gaan maken voor een exploderende prijs voor zijn of haar levensonderhoud.
Nu, hoe slecht is eigenlijk het idee om je bankrekening, beleggingsfonds of pensioenplan leeg te trekken?
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_43_2010/rss

Ahmadinejaden Chavez willen een "Nieuwe Wereld Orde"
Hugo Chavez en Mahmoed Ahmadinejad
De leiders van Iran en Venezuela spraken vol lof over hun sterke
strategische relatie.
“Beide landen zijn verenigd in het streven naar een "nieuwe wereld orde"
dat een eind zal maken aan de westerse dominantie over mondiale
zaken.” De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad en bezoekende
Venezolaanse ambtgenoot Hugo Chavez, ondertekenden 11
Overeenkomsten ter bevordering van hun samenwerking op het gebied
van olie, aardgas, textiel, handel en volkshuisvesting.
De staats oliemaatschappij Petroleos de Venezuela SA, verklaarde dat het Zuid-Amerikaanse land een joint
venture in de scheepvaart wil vormen om Iran te helpen bij de levering van Venezolaanse ruwe olie aan
Europa en Azië. De overeenkomst zal Iran ook bevoorraden "als gevolg van de beperkte raffinagecapaciteit."
Beide presidenten verwierpen het Amerikaanse "imperialisme" en zeiden dat hun tegenstanders niet in staat
zullen zijn om de samenwerking tussen Iran en Venezuela te belemmeren.
Ahmadinejad en Chavez noemden hun relatie een "strategische alliantie" die de huidige wereldorde zal
elimineren.
"Iran en Venezuela zijn verenigd om een Nieuwe Wereld Orde te vestigen, gebaseerd op menselijkheid en
rechtvaardigheid", aldus Ahmadinejad, en herhaalde zijn voorspelling dat degenen die vandaag de dag
"wereldheerschappij nastreven op het randje van de afgrond staan.
Lees verder: Newsone.com
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Document Vaticaan verkettert Israël en pro-Israël christenen
Italiaanse vicepresident parlementair comité: 'Vaticaan geeft Joden schuld van alle ellende' - Moslimjongeren
Zweden dragen t-shirts met 'In 2030 nemen wij het over'
Achter de schermen is de 'heilige stoel' al jaren bezig om op een dag de
Vaticaanse vlag permanent in Jeruzalem te laten wapperen.
Volgens het Italiaanse parlementslid Fiamma Nirenstein, afgelopen week
herkozen als vice-president van het Italiaanse Buitenlandse Zaken
Comité, heeft de Vaticaanse opzichter van het 'Heilige Land', Pierbattista
Pizzaballa, een document ondertekend waarin de Joodse staat feitelijk
wordt 'geëxcommuniceerd' en alle christenen die pro-Israël zijn worden
verketterd. Naast dat het bestaansrecht van Israël door Pizzaballa in
twijfel wordt getrokken wordt ook het Palestijnse terrorisme gelegitimeerd.
Nirenstein, die door de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Frattini werd benoemd tot officiële
adviseur ten aanzien van Israël, maakte haar opmerkingen in het kader van de Vaticaanse Synode over het
Midden Oosten, die deze week plaatsvindt. Het document spreekt namens de Palestijnse christenen, die de
'militaire bezetting' van de Joodse gebieden Judea en Samaria een 'zonde tegen God en tegen de mens'
zouden vinden. Daarnaast wordt het veiligheidshek dat Israël bouwde en waardoor het aantal Palestijnse
terreuraanslagen op Israëlische burgers met 98% verminderde vergeleken met apartheid.
Hoewel Pizzaballa ontkende dat hij bij het op internet gepubliceerde document betrokken was en beweerde
dat geen enkele kerk in Israël het ondertekend heeft, staat er duidelijk zijn handtekening onder, alsmede ook
dat van een aantal andere hooggeplaatste ondertekenaars. Tevens wordt in het document namens het
Vaticaan het Palestijnse terrorisme gelegitimeerd met het pleiten voor de 'duizenden (terroristen) die
wegkwijnen in Israëlische gevangenissen' die onderdeel zouden zijn van de 'maatschappij om ons
heen'.'Verzet tegen het kwaad van de bezetting is het recht en de plicht van een christen,' is de conclusie.
In de uiteindelijke versie, die vandaag op de Synode in stemming zal worden gebracht, verzekert de
Katholieke Kerk opnieuw dat de Kerk iedereen zijn eigen persoonlijke en religieuze vrijheiden blijft
garanderen. 'Maar er worden geen enkele maatregelen genomen tegen het lijden van de christenen in de
islamitische landen,' bekritiseert Nirenstein de éénzijdige anti-Israël verklaring. 'En als ze door blijven gaan
met het de schuld geven aan de Joden, die hier niets mee te maken hebben, hoe kunnen ze dit in moreel en
praktisch opzicht dan blijven volhouden?' Daar gaf ze zelf geen antwoord op, maar het is velen bekend dat
het Vaticaan één van de belangrijkste peilers is van de komende New Age Nieuwe Wereld Orde, waarin er
geen plaats meer zal zijn voor Israël, noch voor supporters van de Joodse staat. Het Vaticaan droomt ervan
om net als in vroeger tijden de zeggenschap over het Heilige Land en Jeruzalem volledig over te nemen van
de Joden. Het ter tafel gebrachte document van opzichter Pizzaballa maakt deze verborgen doelstellingen
van de 'heilige stoel' glashelder, en ook de manier waarop Rome dit wil bereiken, namelijk door het steeds
verder delegitimeren van de Joodse staat. 'Christelijke leiders negeren Arabisch geweld' Eerder deze week
gaf Nirenstein af op de christelijke leiders die wel Israël bekritiseren maar het Arabische geweld negeren. Ze
wees erop dat 'de islam niet van (oosterse) christenen houdt en hen heeft gedwongen te vluchten, waardoor
ze nog maar 6% (andere cijfers: 5%) van de bevolking in het Midden Oosten uitmaken.' Alleen in Israël
neemt het aantal christenen nog toe, van 163.000 nu naar ongeveer 187.000 in 2020. 'In de moslimlanden
neemt het aantal christenen gestaag af, maar de 50 kerken in het Heilige Land lijken dit niet op te merken.
Ze spugen liever op Israël, waar ze wél volledige godsdienstvrijheid hebben,' aldus Nirenstein. Ook gaf
Nirenstein commentaar op de uitspraak van de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat de multiculturele
samenleving 'totaal mislukt is'. 'Dat komt omdat bepaalde culturen (de islam) vaak geen enkele intentie
hebben om zich met de onze te vermengen, ondanks onze inspanningen en beste bedoelingen,' legde ze
uit. 'In Parijs leven al 200.000 mensen in families waar polygamie normaal is. In Italië zijn al 30.000 vrouwen
het slachtoffer geworden van geslachtsverminking (islamitische besnijdenis) en islamitische rechtbanken -in
Londen alleen al ongeveer 90- leggen onvoorstelbare straffen op.' 'In 2030 nemen wij het over' In Duitsland
werd een Berlijnse advocaat samen met haar klant door moslims in elkaar geslagen omdat haar klant, een
moslima, wilde scheiden. Ook werd ze in de metro aangevallen. Uiteindelijk was ze genoodzaakt haar
praktijk te sluiten. Elders in Duitsland moest een opera, Idomeneo, na islamitische dreigementen worden
geschrapt. De hoofdredacteur van het blad Die Welt wist een jonge moslim die zijn kantoor was
binnengedrongen en hem met een mes wilde steken nog net af te weren. In Duitsland, Engeland en
Frankrijk is het niet langer mogelijk 'vermiste meisjes' op te sporen die door moslims worden uitgehuwelijkt.
In de Zweedse hoofdstad Stockholm maken jonge moslimimmigranten geen geheim van hun bedoelingen
door het dragen van een t-shirt met daarop de tekst 'In 2030 nemen wij het over.'
'De massa (moslim)immigranten die niet onze democratische waarden delen brengen onze democratie in
gevaar,' aldus Nirenstein. 'Terwijl we denken dat het toestaan van immigratie een democratische plicht is,
begrijpen we niet wat we hiermee op het spel zetten. Misschien dat kanselier Merkel er nu in geslaagd is om
deze kwestie bespreekbaar te maken.' (1)
Xander - (1) Arutz 7
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Legers Egypte en Saudi Arabië slaan handen ineen tegen Iran
Iraanse 'annexatie' van Libanon lijkt afgeslagen
Afgelopen week voegde Amerika het vliegdekschip USS Abraham Lincoln
(hier met bijbehorende strijdgroep) toe aan de vloot in de wateren bij Iran.
Zowel de land- als luchtmacht en marine van Egypte en Saudi Arabië
hebben afgelopen week voor de eerste keer een gezamenlijke militaire
oefening gehouden die was gericht op het afslaan van een Iraanse
invasie van Saudi Arabië en het uitvoeren van een tegenaanval op de
bases van de Revolutionaire Garde in Iran. Ondertussen bleek in Libanon dat de voor en tijdens zijn bezoek
geuite imperialistische taal van Mahmoud Ahmadinejad -'Libanon is Irans grens met Israël'- hoofdzakelijk
grootspraak bleek te zijn en dat de huidige Libanese regering de stille Iraanse 'annexatie' van het land
vooralsnog heeft weten af te slaan. De twee grootste Arabische landen Egypte en Saudi Arabië lieten tijdens
de militaire oefening Tabuk-2 duidelijk zien dat ze niet van plan zijn zich zonder slag of stoot gewonnen te
geven als Iran besluit om zijn oorlogszuchtige taal om te zetten in daden. De oefening stond onder leiding
van de Saudische minister van Defensie prins Khaled Bin Sultan, die in 1991 aan het hoofd stond van de
legereenheden die deelnamen aan de Amerikaanse invasie van Irak. In 2009 commandeerde hij de
Saudische interventiemacht die de door Iran gesteunde Huthi-rebellen in het noorden van Jemen terugsloeg.
Tabuk-2 werd gehouden aan de kust van de Middellandse Zee in Egypte, waar het terrein te vergelijken is
met de Perzische Golfkust van Saudi Arabië. Alhoewel Iran niet bij name werd genoemd oefenden de
legereenheden op het afslaan van 'vijandelijke landingen' in het oosten van Saudi Arabië, waar zich de
belangrijke olievelden en havens bevinden. In het gepraktiseerde scenario krijgen de Saudi's te maken met
een (Iraanse) invasie, waarop het Egyptische leger onmiddellijk te hulp schiet, zodat ze de agressors
gezamenlijk kunnen terugdrijven. Tegelijkertijd voert een Egyptisch-Saudische strijdmacht in het
noordwesten een tegenaanval uit op de militaire bases van de Revolutionaire Garde in Iran. (1)
In de komende maanden zullen beide landen, die worden gezien als bondgenoten van Amerika, in zowel de
Middellandse als de Rode Zee en de Perzische Golf vaker met elkaar oefenen. Zowel Egypte als Saudi
Arabië willen hun legers op top oorlogssterkte houden voor een eventuele uitbraak van vijandelijkheden. Om
die reden heeft de VS inmiddels een tweede vliegdekschip in de wateren bij Iran geposteerd: de USS
Abraham Lincoln. Samen met de toestellen aan boord van de al aanwezige USS Harry Truman is het aantal
Amerikaanse gevechtsvliegtuigen in de buurt van Iran nu gestegen naar 120 (2). Overigens zou het
Pentagon eerder dit jaar van plan zijn geweest om maar liefst vier of vijf vliegdekschepen naar de Perzische
Golf en Arabische Zee te sturen.
Iraanse 'annexatie' van Libanon vooralsnog afgeslagen
Nu de stofwolken van Ahmadinejads geruchtmakende bezoek vorige week aan Libanon zijn opgetrokken
blijkt dat de stoere imperialistische taal van de Iraanse despoot niet het gewenste resultaat heeft gehad.
Ondanks het feit dat heel Zuid Libanon tijdens zijn bezoek was overdekt met Iraanse vlaggen -tot aan een
VN post toe- en Ahmadinejad vooraf verklaarde dat Libanon nu 'Irans grens met Israël' is, werd de Iraanse
'annexatie' van het land kalm maar beslist afgeslagen door de zittende Libanese president Michel Suleiman
en zijn stafchef van het leger, generaal Jean Qahwaji. Beide leiders zorgden ervoor dat de vurige wens van
Ahmadinejad en Hezbollah leider Nasrallah om zich samen te laten zien aan de grens met Israël, geblokkeerd werd. Nasrallah dreigde het hele bezoek van Ahmadinejad te saboteren als hij niet mee mocht met de
geplande triomftocht van de Iraanse president langs de kust bij de grens met Israël. Door alle perikelen werd
deze triomftocht op het laatste moment afgeblazen en moest Ahmadinejad per helikopter worden
overgebracht naar het dorp Bin Jbeil, zo'n twee kilometer van de Israëlische grens. Nadat de Hezbollah
leider bijna letterlijk uit de helikopter was gegooid was hij zo woedend dat hij zijn commandanten in Bin Jbeil
opdracht gaf de ontvangst van Ahmadinejad te boycotten. Omdat al het geruzie het hele reisschema in de
war had geschopt moest de Iraanse despoot ook afzien van zijn plan om door te vliegen naar Maroun a-Ras,
waar speciaal voor hem een replica van het Rotskoepelgebouw op het Tempelplein van Jeruzalem was
gebouwd. Op deze manier slaagden president Suleiman en stafchef Qahwaji erin om Ahmadinejad weg te
houden bij de grens met Israël, zodat hij zijn aangekondigde provocaties niet kon uitvoeren. (3)
Berlusconi hoopt dat Israël Iran niet aanvalt
In Iran zelf wordt ondertussen hard doorgewerkt aan het nucleaire programma. Afgelopen woensdag
kondigde de islamitische theocratie aan dat de voorraad 20% verrijkt uranium sinds juni is verdubbeld naar
30 kilo. Voor de productie van een kernwapen is overigens 90% verrijkt uranium nodig. (4)
Vanwege de wekelijks herhaalde dreigementen van Mahmoud Ahmadinejad dat Iran en de islamitische
landen Israël zullen doen verdwijnen, wordt er al enige jaren gespeculeerd over een mogelijke Israëlische
en/of Amerikaanse aanval op de Iraanse nucleaire installaties. De Italiaanse premier Silvio Berlusconi
verklaarde tegenover de Duitse Frankfurter Allgemeine Zeitung dat hij denkt dat de sancties tegen Iran niet
zullen werken. 'Wat Israël aangaat hoop ik dat de nucleaire dreiging niet als zó groot wordt ervaren dat Israël
militaire actie onderneemt tegen Iran.' (5)
Xander - (1) DEBKA ; (2) DEBKA ; (3) DEBKA ; (4) Jerusalem Post ; (5) Ynet News
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Sterke afwijking Maya kalender geconstateerd: streep door 2012 hype?
10 eerdere 'einde van de wereld / terugkeer van Jezus Christus' voorspellingen die niet uitkwamen
Nog een jaar of 2 en we weten of '2012' inderdaad de zoveelste hype
was, of dat er toch meer aan de hand bleek te zijn.
Wetenschappers waren altijd al kritisch over de apocalyptische
verwachtingen die velen hebben vanwege het veronderstelde einde van
de Maya kalender op 21-12-2012. Nu lijkt de Amerikaanse professor
Geraldo Aldana in zijn nieuwe boek Calendars & Years II: Astronomy and
Time in the Ancient and Medieval World aan te tonen dat de Maya
kalender er wel eens 50 tot 100 jaar naast zou kunnen zitten. Dat
betekent dat niemand kan weten wanneer de Maya kalender écht eindigt,
of dat deze misschien al geëindigd is. Heeft '2012' nu automatisch niets meer te betekenen?
De Maya kalender werd omgezet naar onze eigen Gregoriaanse kalender met behulp van de zogenaamde
GMT constante. Deze letters staan voor de laatste initialen van drie vroege Maya-onderzoekers. Volgens
professor Adana, werkzaam aan de Universiteit van Californië, baseerden zij hun omrekenmethode op in de
Maya taal geschreven datums die werden aangetroffen in oude koloniale documenten. Later gebruikte de
Amerikaanse linguist en antropoloog Floyd Lounsbury de Dresden Codex Venus Tabel -een Maya kalender
en almanak met datums die gerelateerd waren aan de bewegingen van de planeet Venus- om te bewijzen
dat de GMT constante correct was, en daarmee ook de berekende datums en het einde van de kalender in
december 2012.
Professor Adana schrijft nu dat het bewijs hiervoor alles behalve onweerlegbaar is. 'Als de Venus Tabel niet
gebruikt kan worden om de GMT constante te bewijzen, zoals Lounsbury suggereert, dan hangt de juistheid
van de constante af van de betrouwbaarheid van de gebruikte en bevestigde gegevens,' aldus Adana. Die
historische gegevens zijn echter minder betrouwbaar dan de Tabel zélf, waardoor de veronderstelde
juistheid van de GMT constante 'als een kaartenhuis' in elkaar stort.
Hoe de Maya kalender dan wél op de juiste en correcte wijze omgezet kan worden naar onze huidige
kalender is ook voor professor Adana onduidelijk. Daarom concentreerde hij zich vooral op de feiten waaruit
zou kunnen blijken dat de berekening die uitkwam op 21 december 2012 waarschijnlijk niet correct is. De
kans dat 21-12-2012 binnen een tijdsspanne van 50 tot 100 jaar alsnog het werkelijke einde van de Maya
kalender blijkt te zijn lijkt statistisch gezien dan ook bijzonder klein. (1)
In de recente geschiedenis werden al vaker niet correct gebleken voorspellingen gedaan over het einde van
het de wereld en de door christenen daaraan gekoppelde terugkeer van Jezus Christus (2):
1. William Miller / 7de dags adventisten
In de 19e eeuw kwam in New England (zes in het uiterste noordoosten gelegen Amerikaanse Staten) de
boer William Miller na jarenlange Bijbelstudie tot de conclusie dat het einde van de wereld zou vallen tussen
21 maart 1843 en 21 maart 1844. Hij kreeg duizenden volgelingen (de Millerieten) achter zich aan.
Uiteindelijk werd de datum van het einde bepaald op 23 april 1843. Toen Jezus niet terugkwam op die dag
viel de groep uiteindelijk uit elkaar. Sommigen van hen vormden een nieuwe sekte die vandaag de dag
bekend staat als de 7de dags adventisten.
2. Joseph Smith / Mormonen
In dezelfde eeuw richtte Joseph Smith een andere van de Bijbel afwijkende christelijke sektarische
groepering op: de kerk van de Mormonen. In februari 1853 riep hij alle kerkleiders bij elkaar en vertelde hen
dat God hem had laten weten dat Jezus binnen de volgende 56 jaar naar de Aarde zou terugkeren en dat de
eindtijd onmiddellijk zou beginnen.
3. De komeet Halley
In 1881 ontdekte een astronoom dat de staart van de komeet Halley het dodelijke gas cyanogen bevat. Toen
later duidelijk werd dat de Aarde in 1910 door de staart van de komeet zou gaan, verschenen er op de
voorpagina's van The New York Times en andere kranten grote koppen over het mogelijke einde van de
wereld. Dit veroorzaakte wereldwijd paniek, totdat andere wetenschappers aantoonden dat er -terecht- niets
te vrezen was.
4. Pat Robertson
De bekende Amerikaanse televisieprediker Pat Robertson, oprichter van de Christian Coalition, liet in mei
1980 aan zijn publiek weten dat hij wist wanneer het einde van de wereld zou zijn. 'Ik garandeer u dat de
wereld aan het einde van 1982 geoordeeld zal worden,' aldus Robertson.
5. Hal Lindsey
Een jaar later publiceerde de Amerikaanse evangelist Hal Lindsey zijn boek 'The 1980's Countdown to
Armageddon' (vertaald als 'Op weg naar het einde der tijden'). Lindsey was over de hele wereld bekend
geworden met zijn in 1975 verschenen boek 'De Planeet die Aarde heette' en waar 35 miljoen exemplaren
van werden verkocht. Nadat Lindsey de terugkomst van Jezus eerder had verschoven van de jaren '70 naar
de jaren '80 beweerde hij nu dat de slag bij Armageddon kort na 1990 zou plaatsvinden. Inmiddels is
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Lindsey, die nog steeds actief is, minder zeker van zijn zaak en plaatst hij het einde van de wereld ergens in
het begin van de 21e eeuw.
6. Heaven's Gate
Met het verschijnen van de komeet Hale-Bopp in 1997 doken er geruchten op dat de komeet werd gevolgd
door een buitenaards ruimteschip, dat door de staart van de komeet onzichtbaar zou zijn. Natuurlijk zou de
NASA dit voor de buitenwereld verborgen houden - net zoals ze heden ten dage volgens complotfanatici
bijvoorbeeld een geheime Maan- en zelfs Marsbasis zouden hebben. De UFO-sekte Heaven's Gate
concludeerde echter dat het einde van de wereld nabij was, waardoor 39 leden op 26 maart 1997 zelfmoord
pleegden, omdat ze geloofden dat ze op die manier zouden worden opgenomen in het buitenaardse
ruimteschip.
7. Nostradamus
De erg verwarde en metaforische geschriften van Michel de Nostradame, beter bekend als Nostradamus,
houden mensen al meer dan 400 jaar bezig. Omdat zijn teksten voor velerlei uitleg vatbaar zijn werd het
einde van de wereld al meerdere malen onjuist voorspeld. Eén van zijn beroemdste 'kwatrijnen' spreekt van
een fatale wereldwijde ramp in juli 1999, die nooit plaatsvond. Er worden echter steeds weer nieuwe
voorspellingen gedaan op basis van Nostradamus' werken.
8. Y2K
Er werden films en popsongs over gemaakt: het uitvallen van alle computers en electriciteit op 1 januari
2000, met chaos en mogelijk zelfs een kernoorlog tot gevolg. In Nederland werd er zelfs een speciale
overheids 'task force' voor opgericht. Achteraf bleken de computers prima het verschil te weten tussen het
jaar 1900 en 2000, waardoor Y2K één grote hype bleek.
9. Heinrich van Geene
In eigen land haalde ene Heinrich van Geene de krantenkoppen, niet zozeer omdat hij beweerde de
teruggekeerde profeet Elia te zijn en dat de Opname in 2001 zou zijn waarna Jezus in 2008 zou terugkeren
om het 1000-jarig Vrederijk te vestigen, maar omdat diverse ex-sekteleden aangifte deden bij de politie
wegens oplichting en mishandeling. Nadat van Geenes voorspellingen niet uitkwamen viel zijn sekte -het
Efraïm genootschap- grotendeels uit elkaar en volgden diverse echtscheidingen. Van Geene maakte zich
onder andere 'onsterfelijk' door te beweren dat God het land Israël -inclusief de Sinaï woestijn en de Golan
hoogte- bewust geschapen had in de vorm van een opgericht mannelijk geslachtsdeel.
10. Ronald Weinland
Ronald Weinland, nog een man die beweert een profeet te zijn -zelfs één van de twee in het Bijbelboek
Openbaring beschreven eindtijdgetuigen (de ander is... zijn vrouw)-, schreef in 2006 het boek '2008: Gods
laatste getuige', waarin hij met absolute zekerheid voorspelde dat de wereld tussen 2006 en 2008 in chaos
zou worden gestort en er vele honderden miljoenen mensen zouden sterven. Ook zou de VS in de herfst van
2008 niet meer bestaan. Ondanks het feit dat ook in zijn andere boeken genoemde datums en
voorspellingen keer op keer niet blijken te kloppen, heeft Weinland over de hele wereld nog steeds een grote
schare volgelingen.
2012?
De conclusie lijkt daarom gerechtvaardigd dat '2012' gewoon de zoveelste hype is en het einde van de
wereld ook dat jaar zal overslaan. Toch is er met 2012 iets bijzonders aan de hand, al was het alleen maar
vanwege het feit dat een groot aantal serieuze onderzoekers nog steeds volhouden dat de gebruike
omrekenmethode voor de Mayakalender wél klopt, of een afwijking heeft van hooguit enkele jaren.
Een tweede eigenaardig 'toeval' (?) is dat de Amerikaanse Federal Reserve op 23 december 1913 een
kontrakt afsloot met de overheid, waarin geregeld werd dat de FED als betaling voor de geleverde diensten het controleren van de geldvoorziening- goudcertificaten zou ontvangen. Volgens sommigen zou een
honorarium van 1% van de nationale goudvoorraad per jaar zijn afgesproken, waardoor de FED op of rond
21 december 2012 al het goud van de Verenigde Staten in zijn bezit zal hebben (3).
Nog een feit is dat astronomen in het jaar 2012/2013 een ongekend krachtig zonnemaximum verwachten,
met mogelijk verwoestende -apocalyptische?- gevolgen voor onze planeet. De leidinggevende Indiase
astronoom K. Sundara Raman verklaarde onlangs dat de doemdenkprofetieën die gebaseerd zijn op de
Mayakalender daarom toch uit zouden kunnen komen (4).
Ten vierde ontdekte de christelijke onderzoeker en auteur Tom Horn dat al tijdens de oprichting van de
Verenigde Staten in 1776 Vrijmetselaars op het 'Grote Zegel' (1779) het jaar 2012 in code vastlegden als het
begin van de Nieuwe Wereld Orde en de komst van een wereldleider die in de Bijbel de 'antichrist' wordt
genoemd (zie in deze rubriek de artikelenserie 'De Opkomst van Apollyon'). Het zou dus heel goed kunnen
dat het einde van de Maya kalender op 21-12-2012 een door de machtselite achter de schermen bewust
gecreëerde hype is, met als doel de mensheid voor te bereiden op échte, maar grotendeels geplande
wereldveranderende schokkende gebeurtenissen in het jaar 2012.
Xander
(1) Live Science ; (2) Deels gebaseerd op: Live Science ; (3) Unexplained Mysteries
(4) Zie: 24-09: Leidinggevende Indiase astronoom vreest dat Apocalyps 2012 toch waar is
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Europa: Mega-Big Brotherstaat in wording
vr, 22/10/2010 - Ivo
De nieuwe regering van Mark Rutte gaat strenger toezien op de digitale privacy
van haar burgers. Dit in tegenstelling tot plannen vanuit Brussel. Sinds het
verdrag van Lissabon is geratificeerd en geïmplementeerd, zijn alle remmen los
gegaan in Brussel.
In het kader van terrorisme- en criminaliteitsbestrijding is de EU begonnen met
het project INDECT. Het systeem koppelt allerlei bronnen aan elkaar, zoals:
· camera's bedoeld voor gelaats- en gezichtsherkenning
· bewegingen van burgers op sociale media
· internetfora
· p2p
· Usenet
· informatie over kentekenplaten
· sofi-nummers
Het is nog onduidelijk of INDECT ook wordt gekoppeld aan een hersenscans. Als het systeem inderdaad
wordt ingevoerd, zal het de privacy van burgers doen laten vervagen en heel Europa in een Orwell
superstaat storten. Het systeem is natuurlijk bedoeld voor de veiligheid van de burgers en helemaal niet, ik
herhaal: helemaal niet om u digitale gangen na te gaan opdat zij een profiel van u kunnen opstellen om te
bepalen of u een vijand bent van de staat. Opvallend is dat de leden van het Europese Parlement, die
destijds toestemming hebben gegeven voor het project, nu twijfels beginnen te krijgen over de werkelijke
werking en de doeltreffendheid van het systeem. Ook denken de leden van het parlement dat het systeem
een verregaande inbreuk kan gaan maken op de privacy van burgers.
Het lijkt er op dat het Europese Parlement zich heeft laten misleiden door de angst voor het zogenaamde
terrorisme en nu pas doorheeft wat voor monster ze mede hebben gecreëerd.
Volgens sommige deskundigen zijn dit soort systemen niet in staat patronen of toekomstige acties te
voorspellen. Maar waarschijnlijk kan het systeem meer dan men de burger wil laten doen geloven. Zo zijn er
al diverse systemen gemaakt die wel degelijk patronen kunnen analyseren mits het systeem toegang heeft
tot alle gegevens van een bepaald persoon. Google beweert zelfs, aan de hand van internetgegevens van
een bepaald persoon, met 95% zeker te kunnen zeggen wat deze persoon gaat doen. Pre-crimefighting a la
mission impossible, is dan niet ver weg meer.
Dit hele systeem nuchter bekeken, dan kan men alleen maar één conclusie trekken: het lijkt er toch echt op
dat men reuzenstappen willen zetten richting een Big Brother staat. Het project loopt al sinds 1 januari 2009
en duurt vijf jaar. De totale kosten zijn begroot op 15 miljoen euro, hoe wrang, betaald door de burgers die
gecontroleerd zouden moeten worden. .
Bron: RTL nieuws
Bron en video: http://www.wacholland.org/nl/nieuws/europa-mega-big-brotherstaat-wording

Nokia plaatst mysterieuze NFC-chip in C7
Gepubliceerd door Dominique Pijnenburg.
De Nokia C7 heeft een zogenaamde NFC-chip, maar Nokia wil niet aangeven wat
de bedoeling van deze chip is. NFC staat voor Near Field Communication en zou
bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om elektronische betalingen te doen.
De Nokia C7 heeft veel weg van Nokia's vlaggenschip van dit moment, de Nokia N8, al mist de C7 een
aantal multimedia-functies. De C7 heeft dus echter ook iets dat de N8 niet heeft, een NFC-chip. De houding
van Nokia zorgt voor vermoedens dat de chip min of meer zonder toestemming van hoger hand in het
toestel is geplaatst.
Echter is NFC een techniek die meer dan slechts een chip vereist, zo heeft de chip een antenne nodig,
welke qua omvang relatief groot is. Daarnaast moet er ook een veilige opslagruimte beschikbaar zijn in de
vorm van bijvoorbeeld een SD- of SIM-kaart.
Nokia geeft aan dat de NFC-chip in de C7 een software-update nodig heeft, maar het blijft onduidelijk waar
de chip voor bedoeld is. Mogelijk horen we hier in de toekomst meer over en zal de bedoeling van de chip
duidelijker worden.
Bron: http://www.techzine.nl/nieuws/24359/nokia-plaatst-mysterieuze-nfc-chip-in-c7.html
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Pas op voor uw buren als u spek gaat bakken!
Posted by silviavideler op 23/10/2010
Speklucht café te erg voor moslims
Een café uit Engeland moet een ventilator verwijderen omdat de geur van gebakken spek
voor moslims beledigend kan zijn. Bevriende moslims van de aanwonende buurman
klaagden over de geur die hen ‘fysiek onwel’ maakte. Het café wordt opvallend genoeg al
drie jaargerund door een 49-jarige vrouw, Beverley Akciecek, en haar 50-jarige,
islamitische, Turkse man Cetin.
De twee werken zo’n vijftig uur per week en verkopen warme en koude sandwiches. Het probleem ontstond
toen buurman Graham Webb-Lee’s moslimvrienden niet meer wilden langskomen, vanwege de speklucht.
Lokale raadsleden besloten dat ‘de geuren vanuit de ventilator onacceptabel zijn voor omwonenden’.
Caféhoudster Akciecek gaat tegen de uitspraak in beroep.
“Ik vind het gewoon gek. Vrienden van mijn man, moslims, komen hier regelmatig. Mijn man bereidt het spek
zelf. We hebben nooit klachten gehad, want het voedsel is voorgekookt, dus de geur is veel minder erg dan
als we de spek zelf zouden bakken,” aldus Akciekek. “Het café bestaat al acht jaar, en was vroeger nog veel
drukker dan nu.”
De Milieudienst is volgens de vrouw vorig jaar al langsgekomen na een klacht van de buren over een vieze
geur. Zij zeiden echter dat het geen probleem was. “Toen de Milieudienst geen actie ondernam, hebben de
burenopnieuw geklaagd.” Het stel heeft nooit een vergunning aangevraagd, omdat ze de oude ventilator, die
even groot was als de nieuwe, simpelweg hadden vervangen. De Raad dwong hen echter in retrospectie
alsnog een vergunningsaanvraag te doen.
Afgelopen mei deden de twee dat dan ook, maar hun verzoek werd afgewezen. Dankzij buurman Webb-Lee,
wiens moslimsvrienden ‘absoluut niet tegen de geur van spek kunnen’ en daarom niet meer op bezoek
willen komen. Webb-Lee: “De ventilator zit naast mijn deur. Elke morgen komt de geur van spek mijn huis
binnen en maakt me ziek.”
Bron: The Telegraph

Sanitaire noodtoestand uitgeroepen op Haïti
Laatst gewijzigd: 23 oktober 2010 10:07
PORT-AU-PRINCE – De Haïtiaanse regering heeft de noodtoestand
uitgeroepen na de cholera-uitbraak deze week. Langs de rivier Artibonite
vielen in korte tijd zeker tweehonderd doden door uitdroging, veroorzaakt
door cholera.
Circa tweeduizend mensen zijn ziek geworden. Gevreesd wordt dat de
ziekte nog meer doden zal eisen.
De regering heeft de Haïtianen opgeroepen de hygiëne in acht te nemen. Ze moeten hun handen wassen,
geen rauwe groente eten en al het drinkwater koken. In het getroffen gebied lijden duizenden mensen dorst,
omdat het water van de rivier niet meer te drinken is en er geen ander drinkwater beschikbaar is.
Cholera is al meer dan een eeuw niet voorgekomen op Haïti, waardoor verwacht wordt dat de ziekte zich
nog verder zal verspreiden.
”De bevolking heeft geen enkele weerstand opgebouwd tegen cholera”, zei Jon Andrus van de Pan
Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) . Volgens de Haïtiaanse minister van volksgezondheid Alex
Larsen gaat het om de agressiefste soort cholera.
De cholera-uitbraak is ver van de tentenkampen waar de slachtoffers van de aardbeving in januari wonen.
Niettemin vrezen de autoriteiten dat de ziekte de tentenkampen zal bereiken, wat een humanitaire ramp kan
veroorzaken. De sanitaire voorzieningen in de kampen nabij de hoofdstad Port-au-Prince zijn minimaal.
In de kuststad Saint-Marc, aan de monding van de Artibonite, beschreef een hulpverlener de situatie in een
ziekenhuis als een ”horror-scène”. ”Op de binnenplaats stonden rijen mensen met een infuus. Het had net
geregend en mensen lagen op de grond op natte lakens, half doorweekt met uitwerpselen.”
Cholera is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie die zich verspreidt via besmet water en
voedsel. De symptomen diarree en overgeven leiden tot uitdroging. Deskundigen hebben hun zorgen geuit
over de snelheid waarmee de ziekte zich verspreidt. Sommige slachtoffers stierven 24 tot 48 uur na de
eerste symptomen.
Internationale hulporganisaties hebben circa 10.000 dozen met waterzuiveringstabletten en medicijnen
tegen uitdroging naar de getroffen gebied gestuurd.
© ANP
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Welk een schuld zal China op zich laden met 13 miljoen abortussen per jaar?!
Posted by silviavideler op 23/10/2010
Twaalf ambtenaren dwingen Chinese tot abortus omdat ze al kind had
De blauwe plekken op haar arm zijn duidelijk zichtbaar.
Een acht maanden zwangere Chinese heeft een verplichte abortus moeten
ondergaan omdat ze al een kind had. Een extra broertje of zusje mag niet volgens
de wet. Twaalf (!) regeringsambtenaren stormden daarom het huis van Xiao Aiying
in Siming (zuidwest-China) binnen. Ze sloegen en trapten haar in de buik en
voerden haar schreeuwend naar het ziekenhuis. Daar kreeg de 36-jarige moeder
een middel geïnjecteerd waardoor het kindje in haar buik stierf.
“Hoofd tegen de muur geduwd”
Haar man, een bouwvakker, beschrijft het moment van de inval. “Ze hielden haar
handen op de rug, duwden haar hoofd tegen de muur en trapten haar in de buik”, aldus Luo Yanquan. “Ik
weet niet of ze toen al een miskraam probeerden te forceren. Onze tienjarige dochter keek zo uit naar de
bevalling, ik weet niet hoe ik haar moet uitleggen wat er gebeurd is.”
Ook de vrouw zelf, die in het ziekenhuis gefilmd werd met blauwe plekken op haar armen, is helemaal van
slag. “Die baby zit nu dood in mijn lichaam, terwijl ik vroeger volop beweging voelde. Niemand kan zich
voorstellen hoe ik me voel.”
13 miljoen abortussen per jaar
Een maand geleden verklaarde China nog dat het niet van plan was om de strenge wet te versoepelen. De
meeste families mogen er slechts één kind hebben om overbevolking tegen te gaan en gezinskosten binnen
de perken te houden. Resultaat: zo’n 13 miljoen abortussen per jaar, vaak op bevel van het lokale bestuur.
In de landelijke gebieden komt ook vaak kindermoord voor. Ouders die de wet overtreden, riskeren een
boete van 28.000 euro.
Volgens een ambtenaar die instaat voor de gezinsplanning gaven de Luo’s toestemming om tot abortus over
te gaan. Het koppel ontkent resoluut, maar vreest represailles nu ze hun lijdensweg via een blog aan de
wereld verkondigd hebben. De Chinees in de straat noemt de praktijk alvast “wreed” en “onmenselijk”. (svm)

‘De eurozone heeft misschien nog twee jaar te gaan voordat ze zich opblaast’
Geplaatst op: zaterdag 23 oktober 2010 door: Emmeke Smit
Het moment dat de Grieken en de Ieren zeggen: ‘Het is genoeg, we
betalen niet meer’, nadert snel, vermoedt econoom Desmond Lachman.
Hij is nu van American Enterprise Institute, was daarvoor van het IMF.
De Europese beleidsmakers en het IMF draaien zichzelf een rad voor
ogen. Het vangnet dat ze gespannen hebben om Griekenland, Ierland,
Portugal en Spanje voor een faillissement te behoeden, betekent slechts
uitstel van executie. "De tandpasta is uit de tube en die krijgen ze er met
geen mogelijkheid meer in terug.’
‘Perifeer’ Europa heeft zich tot aan de nek in de schulden gestoken bij banken in Duitsland, Frankrijk en ook
in Nederland. Die perifere landen willen nu via draconische bezuinigingen hun huishoudboekjes op orde
brengen en dat willen ze doen zonder de hulp van een devaluatie van hun munten.‘Dit is een recept voor
rampspoed.’‘Dit is precies wat er in 2001 in Argentinië — waar ik toen werkte — gebeurde’, zegt Lachman.
‘Ook daar werd een paar jaar tevergeefs geprobeerd met pijnlijke door het IMF voorgeschreven
bezuinigingen het land weer op de rit te krijgen, terwijl de munt vastgeklonken zat aan de Amerikaanse
dollar.’
"Als een perifeer land in gebreke zou blijven, zal het niet lang duren voor ook een ander land gaat
wanbetalen.
Dat zou een verwoestend effect hebben op het Europese bankensysteem. Tenslotte hebben banken in
Duitsland, Frankrijk en Nederland meer dan $1000 mrd aan perifere staatsleningen op hun balansen staan.
Tel je daar de private schulden bij op, dan kom je op een bedrag uit van ver boven de $2000 mrd".
Eén ding staat vast: het wordt een alles-of-nietsspel. Of het lukt over een breed front en in een groot aantal
landen een groot aantal ingrepen te doen, óf de eurozone bezwijkt onder begrotingstekorten, staatsschulden
en de onmacht te hervormen en valt in grote of kleinere brokstukken uiteen.
http://welingelichtekringen.nl/de-eurozone-heeft-misschien-nog-twee-jaar-te-gaan-voordat-ze-zich-opblaast.html

Nieuwsbrief nr. 108 – 4 november 2010 - pag. 13

WikiLeaks: 109.000 doden tijdens Irak-oorlog
Geplaatst op: zaterdag 23 oktober 2010 door: Henk Steenhuis
WikiLeaks slaat opnieuw toe. In juni werden massaal Amerikaanse
geheime documenten gelekt die erop wezen dat Pakistan een bijzonder
onbetrouwbare bondgenoot is in destrijd tegen het moslimterrorisme.
Wikileaks is de website die klokkenluidershelpt bij het onthullen van
belastende informatie over bedrijven en overheden.
Nu behelst de onthulling dat tijdens de oorlog in Irak 109.032 slachtoffers
zijn gemaakt:66.000 burgers en 23.000 gewapende tegenstanders, 15.000 Iraakse militairen en ruim 3.000
zogenaamde Iraakse bondgenoten.In meerderheid betreft het dus burgerslachtoffers, gemiddeld 31 mensen
gedurende de oorlog die 6 jaar heeft geduurd.
Lange tijd heeft het Pentagon volgehouden dat het niet over cijfers beschikte inzake burgerslachtoffers. Over
deze cijfers kan nog eindeloos van mening worden verschild; zo sprak Al Jazeera eerder van 285.000 doden
aan Iraakse zijde.
Al enige tijd was het wachten op een grote onthulling van WikiLeaks, zelf noemt de organisatie dit lek 'the
largest classified military leak in history.'
Bron: ABC News

Ontdekte koning Salomo Amerika voor Columbus?
Hebreeuwse tien geboden op de Los Lunas rots in Amerika
Zou het zo kunnen zijn dat joden al in de 'Nieuwe Wereld' waren lang
voordat Columbus Amerika ontdekte?
Historici en Bijbel geleerden zeggen dat de joden inderdaad in Amerika
waren in Bijbelse tijden. Bijbelse geschriften vertellen dat koning Salomo
een geavanceerde vloot had en de wereld doortrok op zoek naar ijzer,
goud en andere materialen om Jeruzalem en de Heilige Tempel te
bouwen.
“Koning Salomo had ook een vloot laten bouwen, in Esjon-Geber bij Elat,
aan de kust van de Rode Zee, in Edom. Chiram stuurde ervaren zeelieden met Salomo’s vloot mee om de
bemanning bij te staan. De vloot voer naar Ofir, van waar ze vierhonderdtwintig talent goud voor koning
Salomo meebrachten.” (1 Koningen 9:26-28)
De handelsvloten van Koning Salomo maakten reizen die soms wel 3 jaar duurden voordat zij terug kwamen
in Israël, om rijkdom, exotische planten en wilde dieren mee terug te nemen.
“De koning beschikte namelijk over een handelsvloot die samen met de vloot van Chiram de zeeën bevoer
en eens in de drie jaar binnenliep met een lading goud, zilver, olifantstanden, apen en pauwen.” (1 Koningen
10:22)
Veel havens, nederzettingen en kolonies werden opgericht in plaatsen lang de Middellandse Zee, NoordAfrika, evenals Europa en Amerika! Oude Hebreeuwse inscripties van de Tien Geboden op de Los Lunas
rots, en munten uit het oude Israël, werden in de Ohio riviergebied gevonden, daarom geloven deskundigen
ook dat de eerste kolonisten in Amerika geen pelgrims waren, maar Joden en Feniciërs. De Ohio rivier werd
gebruikt als handelsroute binnen het continent.
Door de bekendheid van de route naar de 'nieuwe wereld', wisten sommigen van de 10 stammen van het
Noordelijke Koninkrijk met schepen te ontsnappen naar deze verre landen om aan de Assyrische aanval en
de daaropvolgende ballingschap te ontsnappen. Zijn andere joden ook het Romeinse Rijk ontvlucht door te
ontsnappen naar de Nieuwe Wereld? Zijn oude Joodse volken de voorouders van sommige autochtone
Amerikaanse stammen, zoals de Cherokee?
"Onder de Cherokee wordt het verhaal in leven gehouden dat de Sicarii die uit Massada ontsnapten, enkelen
van onze voorouders zijn die erin slaagden om het water over te steken naar dit land, en later bekend
werden als Cherokee.
Luister HIER of Download het interview van Tamar Jona met auteur en historicus Steve Collins. En luister
naar de fascinerende historische feiten die maar weinigen kennen, en overweeg de mogelijkheid dat Joden
zich als eersten in de Nieuwe Wereld vestigden, lang voordat Columbus Amerika ontdekte.
Lees ook: Tracing the Tribe: The Jewish Genealogy Blog
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Reclameborden met gezichtsherkenning, aanval op uw privacy?
Science fiction wordt realiteit. In Japan, waar elders? In Tokio worden in
winkelgalerijen de eerste digitale reclameborden getest die
voorbijgangers herkennen en vervolgens producten aanprijzen die het
profiel van de voorbijganger zouden moeten aanspreken. Een aanval op
de privacy van de consument?
In de science fiction film 'Minority Report' roept een interactief reclamebord
naar het personage van Tom Cruise "John Anderton, je zou een Guinness
moeten drinken!" nadat het ding hem via een irisscan heeft herkend.
Geslacht, leeftijd en etnische groep
Het door electronicagigant NEC ontwikkelde billboard gebruikt
gezichtsherkenningssoftware en kan het geslacht van de voorbij komende
winkelbezoeker met 90 procent correctheid bepalen, net als de etnische
groep en de leeftijdscategorie waartoe de potentiële klant behoort. Dat is
interessante informatie voor marketeers, die de voorbijganger vervolgens producten kunnen presenteren die
op hen zijn gericht, zoals parfum voor vrouwen.
In de toekomst zal de gebruikte software in staat zijn binnen de seconde het voorbijkomende individu te
identificeren.
In Japan kijkt men niet op van de nieuwe billboards, maar NEC wil ze ook in andere landen lanceren en
verwacht wordt dat westerse consumenten minder tuk zullen zijn op dergelijke praktijken. Amerikaanse
verenigingen voor privacybescherming hebben al huiverig gereageerd op de nieuwe ontwikkeling.
"Ons systeem slaat geen beelden van personen op, enkel de op die beelden gebaseerde analyseresultaten
(leeftijd en geslacht van de voorbijganger, nvdr.). Wij menen dat de privacy daardoor niet wordt aangetast",
reageert NEC.
Drankautomaten in Tokio zijn sinds kort ook uitgerust met camera's. De automaat suggereert de klant dan
een bepaald drankje op basis van diens leeftijd en geslacht. Ook de weersomstandigheden spelen daarbij
een rol. (lb)
Bron: http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/1163550/2010/09/29/Reclameborden-met-gezichtsherkenning-aanval-op-uw-privacy.dhtml

VS stuurt 2e vliegdekschip naar Perzische Golf met 60 gevechtsvliegtuigen
USS Abraham Lincoln
De Verenigde Staten hebben een tweede vliegdekschip, de USS
Abraham Lincoln, naar de Perzische Golf gestuurd.
De aankondiging kwam deze week van het Pentagon, twee dagen nadat
het vaartuig in de haven, bij het hoofdkwartier van de Vijfde Vloot
aanmeerde in Manama, Bahrein.
Bronnen maken melding dat dit de eerste keer in twee jaar is dat
Washington twee vliegdekschepen op hetzelfde moment inzet - niet slecht
één - in de wateren rond Iran en Afghanistan.
Geconfronteerd met Iran op dit moment is de USS Harry S. Truman, met
vier eskaders Hornet en Super Hornet jachtbommenwerpers, de
Squadron 116 voor vroegtijdige waarschuwing, bewaking en commando voertuigen, en de Squadron 131
voor elektronische oorlogvoering, twee helikopter squadrons en één voor transporten.
De aankomst van de Abraham Lincoln heeft het aantal Amerikaanse jachtbommenwerpers in de regio van
Iran verhoogd tot 120. Het vliegdekschip werd vergezeld door de geleide raket kruiser USS Cape St.
George. Het Pentagon was voorzichtig om Iran te benoemen: " De Amerikaanse minister van Defensie
Robert Gates gaf zijn goedkeuring voor de aanwezigheid van een tweede vliegdekschip, “ter ondersteuning
van de bestaande maritieme veiligheidsoperaties... “en steun aan de coalitietroepen in Afghanistan.”
Maar de betekenis van twee grote Amerikaanse marine-lucht aanvalskrachten voor de Iraanse kust, is niet
onopgemerkt gebleven in Teheran.
Woensdag 20 oktober, kwam Brig. Gen Hoessein Salami, plaatsvervangend commandant van de Iraanse
Revolutionaire Garde, met deze verklaring: "De vijanden van Iran moeten weten dat het land rode lijnen
heeft opgesteld en dat deze niet overschreden mogen worden."
Debka.com - Lees ook:
6th Palestianian Battalion to deplay in westbank
Abbas consider opening westbank to Hamas
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"Veilige RFID-chip bestaat niet"
Leveranciers van RFID-chips hebben te vaak op de beveiliging beknibbeld, waardoor er nu miljoenen
onveilige chips in omloop zijn, aldus onderzoekster Melanie Rieback in een interview met Security.nl. Tijdens
de Infosecurity beurs op 3 en 4 november, geeft ze een lezing over de RFID Guardian, een apparaat om de
veiligheid van RFID-systemen te onderzoeken.
Een vaak gehoorde opmerking van leveranciers is dat veel van de problemen met de technologie zich alleen
in oude versies voordoen. Nieuwe chips beschikken over sterkere encryptie en zouden daardoor hackers op
afstand houden. "Natuurlijk zit het probleem ook in de implementatie. De crypto mag dan kloppen, de
implementatie laat je allerlei aanvallen uitvoeren en sleutels achterhalen. Mensen zijn erin geslaagd om
geldautomaten te kraken. Die zijn beter beveiligd dan een RFID-chip." Volgens Rieback blijft het een kat-enmuis spel. De onderzoekster vindt het goed dat leveranciers nu op nieuwere chips overstappen, nu gebleken
is dat de oudere chips zeer eenvoudig zijn te kraken. "Leveranciers moeten er wel rekening mee houden dat
de generatie die ze nu uitbrengen ook gekraakt zal worden."
En dat is een probleem, aangezien het onmogelijk is om oudere RFID-chips te updaten. "Ze hebben al een
gigantisch probleem met alle legacy techniek die er nog is. Daarom moeten mensen RFID-systemen
evalueren voordat ze gebouwd worden, want nu zijn er al miljoenen kaarten gedistribueerd." Rieback
vergelijkt het met de problemen waar Microsoft tegen aanloopt. "Namelijk dat er oudere versies van de
software in omloop zijn. Dat kun je niet in een dag oplossen, wat betekent dat alle 'loopholes' die je oudere
producten hebben, open moeten blijven, omdat ze anders niet meer werken en dat is onacceptabel."
De vraag blijft waarom RFID-leveranciers niet over de veiligheid van zo'n belangrijke techniek nadachten.
"Destijds was RFID-beveiliging niet zo'n vraagstuk als het nu is. Ze hebben bewust afwegingen gemaakt om
meer geld uit te geven aan een chip met meer crypto of minder geld aan een chip met proprietary crypto. Ze
gingen uiteindelijk voor de goedkopere optie. Het was een afweging en het is nu duidelijk dat ze de
verkeerde keuze maakten." Rieback merkt op dat leveranciers in de toekomst met dit soort afwegingen te
maken blijven krijgen. Aan het eind van de dag komt het erop neer hoeveel budget ze hebben en of er
mensen naar de veiligheid van het systeem willen kijken. "In sommige gevallen met de stemcomputers heb
je dat de mensen die het systeem testen, dezelfde mensen zijn die het bouwden. Hoe we er ook om kunnen
lachen, ook voor RFID en paspoorten begint dezelfde situatie te gelden." "Ja ze hebben externe consultants
ingehuurd. De andere keuze die ze maakten was voor gesloten systemen, technologieën, protocollen
standaarden, in plaats van open varianten te gebruiken. En wederom was dit een afweging die ze maakten,
waar ze uiteindelijk de rekening voor betaalden. Zoals elke cryptograaf je kan vertellen, open crypto is goede
crypto. Ze hadden daarvoor kunnen kiezen, maar kozen er niet voor."
Inmiddels duikt RFID overal op. Zo test ABN Amro volgens Rieback contactloos betalen. "Hoe gaan ze
hiermee om. Nu zullen we zien of ze iets geleerd hebben." Ze ziet dat er langzaamaan en bewustzijn
ontstaat dat RFID veilig moet. "Is het snel genoeg? misschien niet. Maar aan het eind van de dag zal ook
RFID er komen, net als alle andere technologieën."
In het verleden schreef Rieback de eerste RFID-malware, die chips kon 'infecteren'. De meeste malware
voor computers heeft een financiële motivatie. Volgens haar is er ook met RFID-malware geld te verdienen.
"RFID is niet uniek. Het is een manier om een systeem binnen te dringen." Daarbij maakt het niet uit of de
RFID-chips veel informatie bevatten of niet. "Het is alleen een frontend, een interface voor een
computersysteem. Als je die interface kunt misbruiken kun je uiteindelijk binnendringen."
Sommige mensen maken zich zorgen over hun privacy als het om RFID-tags gaat en gebruiken speciale
portemonnees of wikkelen de pasjes met een chip in folie. Rieback begrijpt de risico's van RFID, maar vindt
op dit moment de risico's kleiner dan veel andere zaken en vindt het waarschijnlijker dat iemand haar tas
steelt dan de RFID-chips uitleest. "Ik denk echter niet dat dit scenario het zelfde zal blijven."
Juist de RFID Guardian waar ze aan werkt kan hiervoor zorgen. "Op dit moment maak ik me nog geen
zorgen en zie ik geen reden om een aluminiumfolie portemonnee te gebruiken." Voor bedrijven en
overheidsinstanties is dat een heel ander verhaal. "Die hebben met een heel ander dreigingslandschap te
maken. Een vervoersbedrijf zoals GVB heeft veel meer te verliezen met RFID security dan ik persoonlijk. Als
iemand de laatste drie stations uitleest waar ik ben geweest, lig ik daar niet wakker van. Andere mensen
misschien wel. Maar voor het GVB kan het wel direct financiële gevolgen hebben als mensen gratis lezen.
Het is waarschijnlijker dat RFID-aanvallen op grote organisaties plaatsvinden dan op mij."
De RFID Guardian gaat zo rond de 500 euro kosten en is volledig open source. Gebruikers kunnen zo een
soort Metasploit-achtige omgeving bouwen om RFID-chips aan te vallen. Het idee is dat de gemeenschap
straks aanvullende software gaat ontwikkelen, net als met Nessus en Snort. Ook wie beveiligingslekken met
de OV-chipkaart wil onderzoeken heeft met de RFID Guardian het juiste gereedschap in handen, merkt de
onderzoekster op. Het project voor Rieback is nog niet voorbij als het apparaat straks op de markt is. Dan
pas kan de gemeenschap aanvullende software ontwikkelen en onderzoekers het gaan gebruiken voor
beveiligingswerk op echte systemen. "Het is het einde van het ene, maar het begin van een nieuw en
mogelijk nog veel spannender avontuur."
Bron: http://www.security.nl/artikel/34765/1/%22Veilige_RFID-chip_bestaat_niet%22_(interview).html
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Castro: Iran oorlog zal mensheid eindigen
Fidel Castro
Voormalige Cubaanse president Fidel Castro zegt dat elke militaire actie
tegen Iran zal leiden tot een nucleaire oorlog en een einde zal maken aan
de mensheid.
"Vandaag is er een dreigend gevaar voor oorlog met gebruik van dat soort
wapen en ik heb niet de minste twijfel dat een aanval door de Verenigde
Staten en Israël tegen de Islamitische Republiek Iran onvermijdelijk zal
evolueren naar een wereldwijde nucleair conflict," zei Castro in een video
op zijn website.
"Het gebruik van nucleaire wapens in een nieuwe oorlog zal het einde betekenen van de mensheid,"
verklaarde hij in de vier minuten durende video.
De voormalige Cubaanse leider roept wereldleiders op om alle nucleaire wapens te elimineren. "Laten we de
moed hebben om te verkondigen dat alle nucleaire of conventionele wapens, alles dat gebruikt wordt om
oorlog te voeren, moet verdwijnen", zei hij.
De 84-jarige Cubaanse revolutionaire leider stond in 2008 de macht af aan zijn jongere broer Raoul.
Israël, dat de enige bezitter is van nucleaire wapens in het Midden-Oosten, heeft herhaaldelijk blijk gegeven
van haar vastberadenheid om het nucleaire programma van Iran te stoppen, zelfs met militaire middelen.
In tegenstelling tot Israël, is Iran een ondertekenaar van het Non-proliferatieverdrag en heeft herhaaldelijk
gezegd dat zijn nucleaire programma vreedzaam is.
Presstv.ir
“Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat,
hoorde ik een stem die tegen de zesde engel met de bazuin zei: ‘Maak de vier engelen los die bij de grote
rivier de Eufraat gevangenzitten.’ De vier engelen werden losgemaakt; ze waren gereedgehouden om juist
op dit uur van deze dag, in deze maand van dit jaar, een derde deel van de mensheid te doden.”
(Openbaring 9:13-15)
Lees ook:
Castro predicts nuclear war + VIDEO
'West will apologize to Iran soon'
India's national security advisor: Limited nuclear war is a possibility

Israël begint bouw ondergrondse ziekenhuis nabij dal van Megiddo
Israël begint aan de bouw vanhet grootste ondergrondse ziekenhuis in
voorbereiding op de komende oorlogen.
Massaal gebouw verrijst in de noordelijk stad Haifa, nadat bij de laatste
Libanon-oorlog bleek dat Arabieren Israëlische medische instellingen zullen
bestoken met raketten. Israël is deze maand begonnen met de bouw van
's werelds grootste ondergrondse noodziekenhuis in de noordelijke havenstad
Haifa. Bouwvakkers stortten 36 uur onafgebroken een enorme hoeveelheid
beton om het fundament van de nieuwe constructie te leggen. Volgens Aryeh
Berkovitz, de directeur van de afdeling Engineering van het Rambam Health
Care Campus in Haifa, werd zoveel apparatuur en grondstoffen ingezet voor
dit project, dat er twee dagen nergens in Noord- of Midden-Israël beton werd
gestort. Het nieuwe gebouw, dat naar verwachting in mei 2012 voltooid is, zal
in vredestijd fungeren als parkeergarage voor de 1500 medewerkers van het
bestaande Rambam ziekenhuis. In het geval van een aanval, kan het gebouw
snel worden omgetoverd tot een 2.000 bedden tellend ziekenhuis, dat
bestand is tegen conventionele, biologische of chemische aanvallen.
De noodzaak voor een dergelijke voorziening werd duidelijk tijdens de
Tweede Libanon Oorlog in 2006, toen het Rambam en andere ziekenhuizen in het noorden van Israël
herhaaldelijk beschoten werden door Hezbollah raketten. Naast het gevaar dat Hezbollah’s korte en
middellange afstand conventionele raketten vormen, weet Israël dat in een grootschaliger oorlog,
Hezbollah's sponsors in Syrië niet zullen aarzelen om biologische of chemische ladingen af te vuren op
Israëlische bevolkingscentra.
Syrië heeft een van de grootste niet-conventionele wapenarsenalen in de regio, en sommige Israëlische
functionarissen vrezen dat deze wapens aan Hezbollah kunnen worden overgedragen.
israeltoday.nl
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Wikileaks, de andere kant: Geheime terreuroorlog Iran en Hezbollah in Irak
In de Nederlandse media worden Amerikaanse soldaten als monsters
afgeschilderd. Hier in Afghanistan deelt een 'yankee' kauwgom uit; rechts
ontfermt John Gebhardt zich over een meisje, wier hele familie door
islamitische rebellen werd uitgemoord.
Terwijl Nederlandse websites zoals de NOS en NU na het publiceren van
bijna 400.000 voorheen geheime documenten over de oorlog in Irak
geheel voorspelbaar éénzijdig de nadruk leggen op feiten die enkel de
Verenigde Staten in een kwaad daglicht stellen, is er ook een andere kant
die minstens zo belangrijk is, en waaruit blijkt dat de Irakezen het vooral zwaar te verduren hebben van door
Iran en Hezbollah gesteunde en georganiseerde terreur. Maar omdat Iran en Hezbollah anti-Israël en proPalestijns zijn zult u daar in onze door 'links' gedomineerde reguliere media vrijwel niets over lezen.
Het aantal van 31 burgerslachtoffers per dag over een periode van 6 jaar maakt de oorlog in Irak vijf keer
dodelijk dan die in Afghanistan. De Nederlandse media wekken op schandalige manier ten onrechte de
indruk dat de 66.081 burgers die tot nu toe in Irak zijn omgekomen enkel en alleen te wijten zijn aan het
Amerikaanse leger. (Daarnaast zult u er tevens nooit iets over lezen dat er iedere dag 10x zoveel christenen
enkel vanwege hun geloof worden vermoord door moslims).
Hoewel er zoals in iedere oorlog ongetwijfeld zeer onverkwikkelijke zaken zijn gebeurd, wordt de grootste
bron van ellende in Irak vrijwel geheel genegeerd: het door Iran gesteunde islamitische terreur, getraind en
deels uitgevoerd door de Revolutionaire Garde en Hezbollah. Het tegenwoordig bijna net zo sterk als de
NOS misleidende NU.nl wijdt er slechts twee regels aan die de indruk wekken dat het slechts om incidentele
gevallen gaat, terwijl het tegendeel het geval is.
De gewapende militia in Irak blijkt sterke banden te hebben met het Iraanse regime, dat hen voorziet van
raketten, magneetbommen (waarmee auto's kunnen worden opgeblazen), EFP's (dodelijke bermbommen)
en andere wapens zoals geweren en zelfs Iraanse, van Chinese exemplaren nagemaakte Misagh-1
luchtdoelraketten. Duizenden Iraakse moslimstrijders werden in Iran -en in sommige gevallen in Irak zelfdoor de Revolutionaire Garde en Hezbollah getraind tot sluipschutters en in het gebruik van explosieven.
Uit geheime veldverslagen van Amerikaanse militairen blijkt verder dat Iran de Iraakse militanten aanmoedigt
om zoveel mogelijk zelfmoordaanslagen te plegen. Tevens zit Teheran achter de moord op diverse
belangrijkste overheidsofficials van de Iraakse regering. Het regime van Mahmoud Ahmadinejad is daarom
al jaren bezig met een geheime terreuroorlog tegen de VS en tegen de Iraakse democratische krachten, met
als doel deze omver te werpen en een Iran vriendelijk extremistisch regime in Baghdad te installeren.
Volgens de New York Times zijn Iraanse legereenheden zelfs enkele malen de grens met Irak overgestoken.
Niet alleen werden er op Iraaks grondgebied Amerikaanse en Irakeze militairen ontvoerd, maar werden er
ook drie Amerikaanse burgeravonturiers, die een trektocht maakten in het gebied, opgepakt. Twee van hen
zitten nog steeds vast in een Iraanse gevangenis (1). Het is bekend dat de Iraanse gevangenissen het
beruchte Guantanamo Bay op een vijfsterren hotel doen lijken.
Ook wordt er een incident beschreven waarbij eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde de grens
waren overgestoken en een Amerikaans-Irakeze patrouille omsingelden. De patrouille besloot te vertrekken,
waarop de Iraanse soldaten het vuur openden. Toen een Iraniër zich opmaakte voor een aanval met een
mortiergranaat werd hij uitgeschakeld door een Amerikaan, waarop enkele minuten lang een vuurgevecht
ontstond, dat ophield toen de Amerikanen zich teruggetrokken hadden. De Irakeze eenheid, die hun
voertuigen onbewapend hadden verlaten, werden echter gevangen genomen en na enige tijd vast te hebben
gezeten weer losgelaten. (2)
De berichtgeving rondom Wikileaks laat opnieuw zien hoe ernstig
de grotendeels argeloze Nederlandse bevolking wordt misleid en
gemanipuleerd door krachten in de media die er op uit zijn alles wat
Amerikaans, (pro-)Israëlisch en 'rechts' is te verdoemen, en alles
wat links, (pro-)Palestijns en islamitisch is in een zo gunstig en
onschuldig mogelijk daglicht te stellen. Blijf dat dus in u achterhoofd
houden als u weer eens besluit het linkse propagandajournaal van
het NOS te bekijken.
Xander - (1) Ynet News ; (2) Jerusalem Post
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Vaticaansynode vraagt VN om Israëlische ”bezetting' te beëindigen
“Er is niet langer meer een uitverkoren volk. Alle mannen en
vrouwen van alle landen zijn het uitverkoren volk geworden.”
In de uiteindelijke verklaring van een twee weken durende
conferentie, dringen bisschoppen van de 'synode erbij de
internationale gemeenschap op aan om de "nodige juridische
stappen te ondernemen om een einde te maken aan de bezetting
van verschillende Arabische gebieden' Israël kan niet het Bijbelse
concept van een beloofde land gebruiken of een uitverkoren volk
om nieuwe "nederzettingen" in Jeruzalem te rechtvaardigen of
territoriale aanspraken te maken, schreef de Vaticaan synode over het Midden-Oosten.
In de slotverklaring, na twee weken vergaderingen, zegt de synode van bisschoppen dat zij hopen op een
twee-staten oplossing voor vrede tussen Israël en de Palestijnen en dat een droom in werkelijkheid kan
worden gebracht. Zij roepen op tot vreedzame condities om de uittocht van Christenen in de regio te
stoppen. "We hebben nagedacht over de situatie van de heilige stad Jeruzalem. Wij zijn bezorgt over de
eenzijdige initiatieven die haar samenstelling bedreigen en haar demografische evenwicht kunnen
veranderen", zeggen zij. De VS bemiddelde vredesbesprekingen zijn vastgelopen omdat Israël een beroep
heeft afgewezen om de tijdelijke bouwstop van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever te verlengen,
dat vorige maand afliep. Sinds de bevriezing verstreken is, heeft Israël plannen aangekondigd om 238
huizen in twee wijken in Oost Jeruzalem te bouwen, en werd daarom veroordeeld door de Palestijnen en
wereldleiders. In een apart deel van het document - een hoofdstuk over de samenwerking met joden –
schreven de synode vaders ook over het probleem met Joden die de Bijbel gebruiken om nederzettingen op
de Westelijke Jordaanoever te rechtvaardigen, dat Israël in 1967 veroverde.
"De beroep op theologische en Bijbelse standpunten die het Woord van God gebruiken om ten onrechte
onrecht te rechtvaardigen is niet aanvaardbaar," verklaart het document. Veel joodse kolonisten en rechtse
Israëli's claimen een Bijbels geboorterecht voor de Westelijke Jordaanoever, die zij Judea en Samaria
noemen als deel van de historische oude Israël, door God aan de Joden gegeven.
Gevraagd naar deze passage op een persconferentie, verklaarde de Grieks-Melchite aartsbisschop Cyrille
Salim Bustros: "Wij christenen kunnen niet spreken over het beloofde land voor het Joodse volk. Er is niet
langer meer een uitverkoren volk. Alle mannen en vrouwen van alle landen zijn het uitverkoren volk
geworden.” "Het concept van een beloofde land kan niet langer meer gebruikt worden als basis voor de
rechtvaardiging van de terugkeer van Joden naar Israël en de verplaatsing van Palestijnen," eraan
toevoegend, "de rechtvaardiging van de Israëlische bezetting van het land Palestina kan niet worden
gebaseerd op de heilige Schriften." De synode herhaalde een Vaticaan oproep om Jeruzalem een speciale
status te geven als stad, heilig voor de drie grote monotheïstische godsdiensten "die haar bijzondere
karakter respecteert - het judaïsme, christendom en islam. Jeruzalem blijft een belangrijke kwestie van
geschil. Palestijnen willen Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een toekomstige staat. Israël heeft het gebied
geannexeerd, een handeling dat internationaal nooit erkend werd, en hebben Jeruzalem uitgeroepen als
haar "verenigd en eeuwige" hoofdstad.
Lees verder: ynetnews.com

Google bekent stelen wachtwoorden met Streetview-auto’s
Bron: (c) www.security.nl
Google heeft tijdens het in kaart brengen van draadloze netwerken voor Streetview
wachtwoorden, URLs en zelfs complete e-mails onderschept, zo laat de zoekgigant
in een blogposting weten. Toen het bedrijf in mei opbiechtte dat er privégegevens
van onbeveiligde WiFi-netwerken waren verzameld, zou nog niemand de data
hebben geanalyseerd. Inmiddels hebben verschillende externe toezichthouders de
opgeslagen informatie onderzocht, waarvan zeven onderzoeken nu zijn afgelopen.
"Vanuit die onderzoeken is duidelijk dat het voornamelijk om gefragmenteerde data gaat, maar in sommige
gevallen complete e-mails en URLs zijn onderschept, alsmede wachtwoorden. We willen deze data zo snel
als mogelijk verwijderen, en ik wil voor het feit dat we het in de eerste plaats hebben verzameld excuses
aanbieden", zegt Alan Eustace, Senior Vice President Engineering & Research.
Inmiddels heeft Google aanpassingen aangekondigd om de "interne privacy en security practices" te
verbeteren, waar uiteindelijk alle gebruikers van zouden moeten profiteren. Het gaat dan om het aanbrengen
van 'privacy controls', trainen van personeel en compliance.
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Flyers uitdelen mag gewoon overal !
zo, 24/10/2010 - Tom
http://grondrechten1848.hyves.nl/?pageid=ADTBFDQZYQ04OSO8W
De 58 jarige Rotterdammer Michel Tilanus heeft drie uur in de cel gezeten en kreeg een boete van Euro 90,- (Hfl. 198,--), omdat hij op Prinsjesdag flyers uitdeelde tegen het kabinetsbeleid’ (AD 24/9/10). Deze flyers
werden in de 17e eeuw schotschriften genoemd.* Er zijn aanwijzigen dat de liberale oud-burgemeester Ivo
Opstelten, samen met Leefbaar Rotterdam, vanaf 2005 invloed uitoefenen om flyeren in Rotterdam te
verbieden. Dit is in strijd met de principes van de Grondrechten uit 1848. Bovendien is het in strijd met de
spreuk op het standbeeld van wijlen de heer Fortuyn ‘Laten wij waken over de vrijheid van het spreken- Pim’.
Deze spreuk, die als citaat van Fortuyn is weergegeven, is niet door Fortuyn gezegd maar is een devies van
de Pim Fortuyn Foundation, aldus Albert de Booij oprichter Speakers Academy. M.a.w., de spreuk op het
beeld van Fortuyn is bewuste valsheid in geschrifte, wetende dat dit het populisme zou bevorderen.
Populisme genereert polarisatie waarmee wetten in overeenstemming met gesundes Volksempfinden
worden gelegitimeerd. Gesundes Volksempfinden is wat het individu denkt over zijn eigen comfort en
veiligheid, zonder de argumenten en feiten van de leden van de politieke instituties te kennen.
Bron: http://www.burgersinactie.nl/index.html

Amerikaanse politici krijgen geld van Europa's grootste vervuilers
Geplaatst op: maandag 25 oktober 2010 door: Monique Smits
Wat doe je als je als Amerikaans senator de omstreden klimaatwetgeving
in je land wilt tegenhouden? Je gaat niet alleen in eigen land op zoek naar
financiers. Je klopt ook aan bij grote Europese bedrijven die te boek staan
als grootste vervuilers.
In De Standaard valt te lezen dat Europese bedrijven grote sommen geld
naar Amerikaanse politici hebben gesluisd. De krant heeft de informatie uit
een rapport van het Europese klimaatactienetwerk CAN Europe dat een analyse van de gegevens van de
federale kiescommissie van de VS maakte. Daarbij werden zeer gerichte financieringsstromen van onder
andere Eon, BP en Bayer uitgeplozen. Wat bleek: de grote Europese broeikasgasuitstoters steunden voor
240.200 dollar senatoren die de klimaatwetgeving blokkeerden.
Niettemin weten ze bij energieleverancier Eon maatschappelijke verantwoordelijkheid nog steeds mooi te
verkopen. Op de Eon site zou je bijna een contract bij ze afsluiten, want ze voorzien in ‘veilige, economisch
verantwoorde en klimaatvriendelijke energielevering, gebaseerd op een evenwichtige langetermijnvisie’. En
natuurlijk ‘houden ze rekening met het milieu en de omgeving’.
Bronnen: De Standaard, CAN Europe

Indiase satelliet geïnfecteerd door Stuxnet-worm?
01-10-2010,09:28 door Redactie
De Stuxnet-worm die de laatste tijd regelmatig met aanvallen op een Iraanse kernreactor in verband is
gebracht, heeft mogelijk ook een Indiase satelliet ernstig ontregeld. Op 7 juli van dit jaar zorgde een
stroomstoring in India’s INSAT-4B satelliet ervoor dat 12 van de 24 zonnepanelen offline gingen. Hierdoor
zat ongeveer 70% van de klanten van Indiase Direct-To-Home (DTH) bedrijven zonder dienstverlening.
De satelliet werd drie jaar geleden door de Indiase Ruimtevaartorganisatie gelanceerd, dat weer een klant
van Siemens is. Stuxnet infecteerde voornamelijk Siemens systemen in India en Iran. Uit de c.v.'s van twee
voormalige engineers van het ISRO’s Liquid Propulsion Systems Centre, blijkt dat Siemens S7-400 PLC en
SIMATIC WinCC de gebruikte Siemens software is. Dezelfde software waar de Stuxnet-worm het op heeft
voorzien, aldus Jeffrey Carr.
Hij ontdekte deze informatie tijdens een onderzoek dat hij in november tijdens de Black Hat Abu Dhabi
conferentie zal presenteren. "Mijn doel met dit bericht is dat er meer en betere theorieën zijn om de motivatie
van Stuxnet te verklaren, dan alleen Israël en Iran, zoals anderen hebben voorgesteld."
http://www.security.nl/artikel/34614/1/Indiase_satelliet_ge%C3%AFnfecteerd_door_Stuxnet-worm%3F.html
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In naam der Koningin!
Door Wim Dankbaar op 23 oktober, 2010
Door Wim Dankbaar en Micha Kat
Maar wie is dat eigenlijk? Onze Koningin? Dat is de vraag die wordtgesteld in een nieuw
boek van Ine Veen.
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 Shell-aandelen 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.
De verschijning van dit boek deed deed mij terugdenken aan Marie Claire (1926-1997),
die in feite onze Koningin had moeten zijn na Juliana. Maar als incestueuze dochter van
Juliana en diensvader Prins Hendrik, was dit uiteraard geen haalbare kaart. Het verhaal
dat de koningin een product is van een inter-familiaire bevruchting van vader op dochter,
die op dat moment ook nog minderjarig is, is natuurlijk niet verkoopbaar aan het
Nederlandse volk. De Lockheed-affaire en het NSDAP-lidmaatschapvan Bernhard zijn daarbijkinderspel.
Allemachtig. Dit doet de buitenechtelijke escapades van Bernhard verbleken, zoals geschiedschrijver Jan
Kikkert het aan mij verwoordde.Dus werd Marie Claire direct na haar geboorte bij de vuilnisbak gezet en
beroofd van een stabiele jeugd en de wetenschap wie haar ouders zijn.
Maar van wie komt dit verhaal nu eigenlijk? Wie is daar de bron voor? Welnu,
eenbetrouwbaarder bron kunnen wij u niet bieden. Een bron van naam en faam.
Strafrecht-geleerden van het grootste formaat. De bron is namelijk het advocatenechtpaar Carrie en Geert JanKnoops (foto: Carry Knoops) die Marie Claire jarenlang
hebben bijgestaan in haar strijd voor het recht om te weten wie haar ouders zijn. “Het
meest geheime dossier van ons kantoor”, noemt Carry het. Zij vertelde aanMicha Kat dat
Maria Roovers, die zichzelf liever Marie Claire noemde, de geheime dochter was van
wijlen Prins Hendrik (de prins-gemaal van Wilhelmina) en zijn dochter wijlen
koningin/prinses Juliana, die dit kind op 17 jarige leeftijd gebaard zou hebben. Sindsdien
is er veel gebeurd,hebben wijveel geleerd en zijngefascineerd door dit verhaal, dat wat onsbetreft een
grotere tragedie is dan Romeo en Julia, met dit verschil dat het niet verzonnen is.
Voorts is mij gebleken dat tot nu toe geen van de reguliere media zijn vingers wil of durft te branden om het
verhaal te brengen, terwijl ik van mening ben dat het historisch en staatsrechtelijk, een belangrijk drama is
met de ingrediënten van een Ludlum-thriller. Dus behalve leerzaam ook nog spannend en tragisch.
Waarom de Knoopsen dit grote geheim menen te moeten bewaren en vooral voor wie, begrijp ik nog steeds
niet, maar het hoeft ook niet meer. De last is postuum van hun schouders genomen door Marie Claire zelf.
Medewerkers van deze site ontdekten na intensief Googelen dat Marie Claire zelf een uitgebreid dossier
heeft achtergelaten via haar steun en toeverlaat pater Gerard Timmers, die een paar jaar later overleed dan
zijzelf. Deze heeft het hele levensverhaal van Marie Claire in 2001, vlak voor zijn dood, geschonkenter
openbare inzage aan het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit. Na enige discussie
metarchivaris Peters of het dossier inderdaad openbaar was, er was namelijk nooit om inzage gevraagd,
bleek dat pater Timmers het inderdaad voor de openbaarheid had bedoeld, zodat het verhaal van Marie
Claire ooit nog eens met het publiek gedeeld kon worden. Dus togen wij in de zomer van 2009 met een trio,
waaronder Wim en cameraman Eric, naar Nijmegen, alwaar wij hartelijk ontvangen werden door de heer
Peters, die al klaar stond met een trolley van 10 maagdelijke ordners die elk honderden pagina’s bevatten.
Het was ons meteen duidelijk dat wij de eersten waren die onze ogen mochten laten glijden overdeze schat
van autobiografieën, documenten en correspondenties. Wij hadden echter geen tijd om dat allemaal te lezen
die dag. Dus sloeg Wim aan het fotograferen met de digitale camera. Omdat zo’n cameraslechts een
beperkt aantal pagina’s kan bevattenhebben we een selectie gemaakt van zo’n 800 pagina’s, welke wij nu
graag met u willen en kunnen delen. Dit is het tragische, aangrijpende verhaal van onze vergeten,
doodgezwegen, weggegooide Koningin. Laten we deze keer maar niet zeggen In naam der Koningin, maar
Uit naam der Koningin. De eerste pagina luidt:
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090054.JPG. De tweede pagina is derhalve:
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090055.JPG
En zo kunt u zelf het bladzijdenummer in uw browser ophogen tot en met de laatste
pagina:
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090866.JPG
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Mix de genen van Hendrik, Juliana, Wilhelmina en Beatrix door elkaar en het eindresultaat is Marie Claire.
Bekijkt u de foto’s van pagina 333 tot 344, of 662 tot 667.
Wij willen natuurlijk ook best wat krenten voor u uit de pap halen. Wat dacht u bijvoorbeeld van deze
aangrijpende smeekbede uit 1981 aan haar moeder. Het is uiteraard opvallend dat Marie Claire deze brief
schrijft, op een moment dat Juliana net de troon heeft overgedragen aan Beatrix. Marie Claire weet dan al
dat zij een beroep doet op het geweten en het hart van haar moeder, en dus niet de hulp inroept van het
Koninklijk Huis als instituut. Anders had zij deze brief immers aan Koningin Beatrix geschreven. Het is verder
ook logisch dat Juliana haar hart, dat ongetwijfeld het grootst was van alle leden van onze Koninklijke
Familie, niet kan en mag laten spreken,ook al zou zij het willen. Bernhard, die alleen al door deze kennis de
de facto Koning van Nederland was, had dit uiteraard nooit en te nimmer toegestaan. Is het in het licht van
dit alles nog verwonderlijk, dat Carrie Knoops-Hamburger specifiek aan Micha Kat heeft verteld dat het de
kennis was van het bestaan van Marie Claire en van de wijze waarop zij is verwekt die Bernhard de vereiste
leverage gaf waarmee hij Juliana kon chanteren en de door haar zo vurig gewenste echtscheiding kon
tegenhouden? Vlak voor haar dood heeft Marie Claire -opnieuw volgens Carrie Knoops- van een lid van de
Hoge Raad een brief gekregen waarin haar werkelijke afkomst werd onthuld. De brief is meegegaan in haar
graf.
Of wat dacht u van deze brief uit 1995 aan haar jongere halfzus c.q. tante :
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090611.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090612.JPG
Herinnering 1:
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090610.JPG
Herinnering 2:
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090609.JPG
Eerdere maar licht andere vorm van deze brief aan professor Kooijmans:
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090607.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090608.JPG
Hier wordt dus duidelijk dat Marie Claire de waarheid reeds lang kent, maar dat zij ook voelt dat die waarheid
niet erkend mag worden:
Kennelijk was mijn geboorte een delicate kwestie. Een kwestie, zó delicaat, dat ik niet mag weten wie mijn
vader en moeder zijn. Aan diverse (beter ingelichte) zijden viel de naam van Hendrik Wladimir Albrecht Ernst
von Mecklenburg-Schwerin, maar een officiële bevestiging blijft vooralsnog uit. Omtrent de biologische
moeder heb ik zelfs nooit een vermoeden vernomen. Over haar zwijgt men als gebonden door een omerta:
zij is kennelijk nog veel belangrijker dan deze Hendrik. Misschien is hiermee verklaard waarom er van alle
kanten alles aan wordt gedaan om mij mijn afkomst te onthouden. Sommige beweren, dat ik het nóóit te
weten zal komen, en één persoon meldde met overtuiging dat degeen, die erin zou slagen om het aan het
licht te brengen, geschiedenis zou schrijven.
Dat haar advocaten de waarheid ook kenden, blijkt wel uit pagina 820:
Helaas laat Geert Jan, net als in de Deventer Moordzaak, de nodige
steekjes vallen door essentiële getuiges niet op te roepen. Zie hier
hoe MarieClairedaarover klaagt.
“Ik voel mij door u verraden”, schrijft Marie Claire uiteindelijk.
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090065.JPG
“U komt niet van hier, u komt uit Den Haag.”
Zuster Coleta op een moment dat zij even alleen was met
MarieClaire: “U bent van koninklijke bloede.”
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090095.JPG
“Als u gevonden hebt wie uw ouders zijn dan zult u ons wel niet
meer zien staan”
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090064.JPG
Eerste kerstdag, 1984, Koningin Beatrix: “Zin krijgt ons leven pas als wij durven gaan staan bij de
verdrukten”. Haar bloedeigen halfzus blijkt daarop een uitzondering te zijn.
Brieven van pater Gerard Timmers (overleden in 2001) aan Joan de Wijkerslooth, voorzitter van het College
Procureurs Generaal:
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090720.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090721.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090722.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090723.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090724.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090725.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090726.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090727.JPG
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http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090728.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090729.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090730.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090731.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090732.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090733.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090734.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090735.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090736.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090737.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090738.JPG
http://jfkmurdersolved.com/marieclaire/P1090739.JPG
De hoogste regionen van ons Openbaar Ministerie kennen de waarheid dus ook. De voorganger van onze
Harm, wiens motto desgevraagd was: beter slecht dan dom (zie artikel Nieuwe Revu) is uitstekend op de
hoogte gebracht door pater Timmers. De halvewereld kent de waarheid die niet erkend mag worden.
Bijvoorbeeld ook de Telegraaf. Anita Zijlstra was een bewonderaarster en vertrouwelinge van MarieClaire in
haar laatste jaren.
Marie Claire stierf met de woorden: Ik verlang zo naar mijn moeder.
Wij wensen u veel leerzaamheid met het levensverhaal van onze vergeten verdrukte Koningin. Wij
sprekentevens de wens uit dat er een historicus en een uitgever opstaan die naar het KDC van de Radboud
Universiteit gaan om het dossier tot boekvorm uit te brengen,
Bezoek ook de aparte Marie Claire-onderzoekswebsite van een van onze medewerkers
Lees hier de primeur van het bestaan van Marie Claire zoals gepubliceerd op deze site
Lees hier en hier hoe de MSM reageren op het verhaal over Marie Claire
Tot slot roepen wij u op om te blijven stemmen op het artikel over Harm Brouwer op Nujij.nl. Wellicht kan
men daar ook een verklaring van de Nujij-redactie vragen waarom dit artikel niet voorkomt in de lijstvan best
gewaardeerde artikelen van dit jaar. Een snelle berekening wijst uit dat het nu reeds de zilveren medaille zou
moeten hebben.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5353/in-naam-der-koningin.html

Merapi, één van gevaarlijkste vulkanen, staat op springen
Evacuatie eerste 40.000 dorpelingen begonnen
De Indonesische autoriteiten zijn begonnen met de evacuatie van
40.000 mensen rond de vulkaan Merapi op Java. Die is sinds
vrijdag weer actiever geworden, met honderden aardschokken en
tientallen erupties van lava. De Merapi is één van de gevaarlijkste
vulkanen ter wereld.
De hulpverleners zijn dan ook in hoogste staat van paraatheid
gebracht. Van de rand van de krater lopen al kilometerslange lavastromen naar beneden.
De vulkaan op Java was voor het laatst in 2006 erg actief. Toen kwamen twee mensen om het leven door
giftige gaswolken. In 1994 eiste een uitbarsting van de Merapi 66 mensenlevens. De grootste ramp in de
recente geschiedenis gebeurde in 1930: toen werden door een uitbarsting van de vulkaan dertien dorpen
bedolven en kwamen bijna 1.400 mensen om het leven.
Berg van vuur
De Merapi (2968 meter) is met 68 uitbarstingen sinds 1548 de meest actieve vulkaan van het land. De naam
merapi betekent berg van vuur. De vulkaan ligt dicht bij de stad Jogjakarta, en duizenden mensen leven op
de hellingen ervan, in dorpen die op hoogten tot 1.700 meter boven zeeniveau liggen. Vanwege de grote
dreiging die de vulkaan oplevert voor bevolkte gebieden, wordt de Merapi tot de 16 gevaarlijkste vulkanen
ter wereld gerekend.
Gewoonlijk vinden iedere twee tot drie jaar kleine uitbarstingen plaats, en grotere uitbarstingen ongeveer
iedere 10-15 jaar. Belangrijke uitbarstingen, die doorgaans vele mensenlevens eisten, hebben
plaatsgevonden in de jaren 1006, 1786, 1822, 1872 (de krachtigste uitbarsting van de recente geschiedenis)
en 1930. Een zeer grote uitbarsting in 1006 bedekte heel Midden-Java met vulkanische as. Die uitbarsting
zorgde ondermeer voor de instorting van het hindoekoninkrijk Mataram.
Erger
Volgens experts zou een mogelijke vulkaanuitbarsting explosiever zijn dan de laatste, in 2006. “We geloven
dat de uitbarsting van Merapi even hevig zal zijn als die van 1930, en dat er dus niet enkel gassen zullen
worden uitgespuwd zoals in 2006″, zo luidt het in het dagblad The Jakarta Globe. (mvl)
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E-book over H.A.A.R.P.
Posted by silviavideler op 24/10/2010
Bovenstaande items allemaal aanklikbaar voor meer info!
Dit boek gaat over H.A.A.R.P. High-frequency Active Auroral Research Program
Hier zijn een paar willekeurige grepen uit de inhoud van dit boek.
In het jaar1988 zond men een episode uit op televisie van Star Trek The Next Generation,
Deze episode was getiteld:”The Arsenal of Freedom.”
Het ging over een zekere Kapitein Picard van de Enterprise die werd gestuurd naar de Lorenz Cluster om te
gaan kijken hoe het met de USS Drake ging, die op zijn beurt, weer was uitgezonden op een missie, om vast
te stellen, waarom plotseling al het intelligente leven op de planeet Minos verdwenen leek te zijn.
Kapitein Picard ontdekte op Minos een automatisch wapen, met een holografische vertegenwoordiger in het
computersysteem, die beweerde dat het wapensysteem het neusje van de zalm was, en éénmaal
geactiveerd, onoverwinnelijk. “Het is het perfecte vernietigingssysteem “ zo liet de holografische
vertegenwoordiger trots weten.
Toen de verschrikkelijke waarheid, over wat er met de bewoners van de planeet Minos gebeurd was, tot
Kapitein Picard doordrong, kon hij alleen nog uitbrengen: “ Té perfect, jullie arme onnozele sukkels, jullie
eigen creatie heeft jullie vernietigd!!
Dat, het hier bovenstaande stukje fictie is, snapt u zonder verdere uitleg. Een wapen dat in z`n uppie de hele
planeet verwoest?
Ach kom op hé! Dat kan toch helemaal niet!?
O nee?, denkt u dat?
Mag ik u dan uitnodigen om een flinke dikke jas aan te doen, want het wordt koud, we gaan namelijk straks
naar Alaska, waar bovenstaande fictie, en hedendaagse technologie, als twee werelden, met een enorme
klap, met elkaar in botsing zijn gekomen.
De werelden van feit en fictie.
In Alaska en in Puerto Rico, plus op nog een aantal plaatsen in Noorwegen, en op ook nog minstens één
plaats in Rusland, staan deze helse machines opgesteld op onze eigen moeder aarde.
Ja, ja, dat tuig bestaat écht!
De regeringen van alle landen weten verdomd goed wat er aan de hand is, maar men wil niet, dat u en ik het
ook aan de weet komen.
Onderbouwd wetenschappelijk bewijs heeft inmiddels aangetoond, dat HAARP niet langer in een
experimenteel stadium verkeerd, maar dat het systeem werkt, en al jarenlang volledig operationeel is, en in
staat is, om waar ook ter wereld droogtes, overstromingen, tsunami, orkanen en aardbevingen teweeg te
brengen.
Ze kunnen, met gebruikmaking van HAARP technologie, elk gewenst vliegtuig, waar ook ter wereld, uit de
lucht halen.
Deze vreemde gekleurde effecten worden steeds in de lucht waargenomen voorafgaande aan een “natuur”
ramp.
60% van de totale wereldbevolking moet verdwijnen! Dood!
Ze willen u en mij weg hebben!
Wegwezen, oprotten, verhongeren, verdrinken, sterven aan enge ziektes, letterlijk de tering krijgen, sterven
aan epidemieën, en onder de grond verdwijnen bij aardbevingen..
En wie kan jou als schuldige aanwijzen voor een tsunami in Indonesië, of een aardbeving in Haïti, of een
overstroming in Pakistan?
Het Europees parlement zegt over H.A.A.R.P.
HAARP – een wapensysteem dat het klimaat ontregelt
Op 5 februari 1998 organiseerde de Subcommissie veiligheid en ontwapening van het Europees Parlement
een hoorzitting over o.a. HAARP. Vertegenwoordigers van de NAVO en de VS waren uitgenodigd, maar zij
verkozen niet deel te nemen. De Commissie betreurt dat de VS niemand stuurde om vragen te
beantwoorden en geen gebruik maakte van de mogelijkheid het gepresenteerde materiaal van een
toelichting te voorzien.
Het Europees Parlement trok daaruit de conclusie in 1999, dat:
Tegen het licht van een reeks internationale wetten (Verdrag betreffende het verbod van militair of ieder
ander vijandelijk gebruik van technieken om het milieu te veranderen, het Zuidpool-verdrag, het Verdrag
houdende beginselen voor het gedrag van de landen bij het onderzoek van de ruimte, met inbegrip van de
maan en andere hemellichamen, en het VN-verdrag betreffende zeewetgeving) komt HAARP naar voren als
zeer twijfelachtig, niet alleen vanuit menselijk en politiek standpunt, maar ook vanuit juridische optiek.
Dit betekent dat HAARP een overtreding van het volkerenrecht is.
een volledig rapport over een vergadering die de Europese Unie over het milieu en ook over HAARP gehad
heeft, en als u dat leest, dan begrijpt u mijn bezorgdheid nog beter, en dan vraagt u zich pas écht af, hoe het

Nieuwsbrief nr. 108 – 4 november 2010 - pag. 24

toch in hemelsnaam mogelijk is, dat je hierover nooit een woord in de krant leest, geen woord op televisie
hoort, dat het dus kortweg gewoon voor het grote publiek ( U en ik ) geheim gehouden wordt.
Het Verslag is dubbel interessant, omdat er in dit zelfde verslag ook heel veel andere zaken aan het licht
komen, die u en ik ook niet horen te weten, want dit soort verslagen zijn eigenlijk vertrouwelijk, wat
simpelweg een ander woord is voor GEHEIM.
Weg met die geheimhouding.!
Hieronder volgt het volledig ( Geheime ) verslag.
14 januari 1999 A4-0005/99
Alex Hunter is diep gegaan, heel diep, hij neemt nergens een blad voor de mond, en dit boek is dan ook een
aanklacht tegen alle regeringen op aarde, en tegen de regering van Amerika in het bijzonder; een echte
aanrader voor iedereen die geen weet heeft van het stiekeme spelletje dat het Amerikaanse leger speelt met
de gehele bevolking van deze planeet!
Iedereen dient dit te weten!
Lees het zelf, en vorm uw oordeel.
Wat in dit kader óók zeer interessant is om te lezen is het volgende in het Ned. geschreven verslag:
http://www.freewebs.com/manipulatie/haarp.htm

Opzienbarende websites één voor één down
Zien jullie de trend.. Ieder site met enig ongewenst nieuws gaat down..
Niburu is nu ook weer getroffen.. eerst een blokkade daarna een 404 en nu een
virusmelding.. kijt uit en blijf de fanpage via hyves maar volgen.
Link: http://nl-niburu.hyves.nl/forum/4888917/zsSO/Waarschuwing_website_Niburu/
Nu ook www.wanttoknow.nl onbereikbaar, zojuist ook http://www.klokkenluideronline.nl/
doen maar nu net weer beschikbaar...
Is men aan het proberen? Wie men is laat ik in het midden..
Laten we hier maar bijhouden wie of wat er down gaat en of er ontwikkelingen zijn..
Cheerio George
Zojuist binnen:
Waarschuwing website Niburu.nl
Saturday, 23 October 2010 18:46
MEDEDELING: Wanneer u de site Niburu.nl bezoekt, opent zich een scherm waarin gevraagd wordt uw pc
te scannen omdat er schadelijke software op uw pc staat.
DOE DIT NIET!
Lees eerst de volgende beschrijving op onze hyves pagina door hoe dit virus onschadelijk te maken voordat
u verder gaat.
UPDATE: De hackers zetten momenteel alles op alles om ons en aanverwante websites de mond te
snoeren. Heden avond is opnieuw een gecoördineerde aanval uitgevoerd, waarbij de officiële website Niburu
buiten onze macht om opnieuw is geactiveerd en een virus is binnengesluisd.
Hierdoor is de redirect weggevallen en kunnen mensen weer op Niburu.nl terecht, waardoor men bovendien
het risico loopt dat er een hardnekkig virus wordt geïnstalleerd. Probeer zoveel mogelijk mensen in uw
omgeving hiervan op de hoogte te stellen voordat we de originele Niburu website weer offline kunnen zetten.
Open onder geen voorwaarde de Niburu.nl pagina!
Groet, X

"Marokkaanse politie misbruikt antiterreurwet"
De Marokkaanse politie misbruikt antiterreurwetten door mensen
zonder uitleg op te pakken en te mishandelen. Dat stelt
mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) na
onderzoek. Volgens HRW hebben agenten in burger jarenlang
mensen thuis zonder verklaring opgepakt zonder zich te
identificeren. De arrestanten werden vervolgens geblinddoekt naar
een geheim detentiecentrum even buiten Rabat overgebracht. Dit
werd gedaan onder antiterrorismewetgeving die na de aanslagen in Casablanca in 2003 in werking trad.
HRW baseert zijn bevindingen op interviews met mensen die tussen 2007 en 2010 hebben vastgezeten. De
arrestanten werden langer vastgehouden dan de maximaal toegestane periode van twaalf dagen en veelal
mishandeld. (anp/adv)
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Taxicentrale & pizzabezorgers gaan cashless
"Uw kleingeld is de wortel van al het kwaad"
Taxicentrale TCA zal al zijn taxi's in 2011 uitrusten met pinapparatuur.
De maatregel is vooral bedoeld om de veiligheid van taxichauffeurs te
vergroten en overvallen te voorkomen. De laatste jaren is het aantal
overvallen en geweldsincidenten in taxi's flink toegenomen, zegt Floris
Liebrand van brancheorganisatie KNV Taxi. ''Exacte cijfers ontbreken,
maar de berichten in de media liegen er niet om. Chauffeurs moeten zich
daartegen wapenen.'' Vooral buiten Amsterdam, zoals in Arnhem en
Groningen, worden nu veel chauffeurs slachtoffer van geweld. In Kaatsheuvel werd begin deze maand het
stoffelijk overschot van een Tilburgse taxichauffeur gevonden; hij was door geweld om het leven gekomen.
''Taxichauffeurs zijn kwetsbaar,'' zegt Liebrand. ''Ze rijden vaak rond met redelijk wat cash en in een taxi kan
een overvaller ongestoord en vrijwel ongezien zijn slag slaan.'' Maar ook het aantal agressieve klanten
neemt toe. Liebrand: ''In Haaksbergen heeft een doorgedraaide klant laatst de vinger van een chauffeur
afgebeten.'' De Rotterdamse Taxicentrale (RTC) zag zich genoodzaakt ingrijpende maatregelen te nemen:
alle chauffeurs krijgen half november camera's op het dak van hun taxi om berovingen buiten de auto te
registreren. Verder zullen de daklichten worden voorzien van een speciaal tekstvak, waar in grote letters het
woord help kan oplichten als gevaar dreigt, en krijgen alle taxi's over twee maanden pinapparatuur. De
Rotterdamse chauffeurs waren al verplicht in hun taxi camera's op te hangen. In Amsterdam is het de
laatste zes maanden gelukkig rustig geweest, zegt Arie de Graauw van het team Orde en Kwaliteit van TCA.
''Maar dat neemt niet weg dat we met grote interesse kijken naar de Rotterdamse initiatieven. Misschien zijn
die ook wel iets voor ons.''TCA, met afstand de grootste taxicentrale van Amsterdam, keek al eerder naar
videocamera's. Veel chauffeurs hikken echter tegen de kosten aan.De ongeveer zestienhonderd TCA-taxi's
zijn wel voorzien van een stil alarm, dat bij een overval automatisch de centrale waarschuwt. Die kan zien
waar de taxi zich bevindt. Daarnaast zijn alle taxi's voorzien van apparatuur waarmee klanten met een
creditcard kunnen betalen. Volgend jaar volgt dus de pinapparatuur. parool.nl 'Pizzakoerier niet meer met
geld over straat' Hoofdcommissaris van politie Bernard Welten noemt het onbegrijpelijk dat pizzakoeriers
nog contant geld bij zich hebben. Het risico op beroving wordt daardoor sterk vergroot. In vijf maanden zijn
24 maaltijdkoeriers overvallen in Amsterdam. Het aantal overvallen op bezorgers is in de eerste negen
maanden van dit jaar landelijk met twintig procent gestegen. ''Ik kan eigenaren van bedrijven die maaltijden
bezorgen, niets opleggen, maar ik zou ze dringend willen oproepen te stoppen hun mensen met cash te
laten rijden en die jongens zo aan overvallen bloot te stellen,'' zegt Welten. ''Het is net zo iets als
tweehonderd kilometer per uur rijden zonder gordel en hopen dat het goed gaat.'' Het beroven van
maaltijdbezorgers levert zelden meer op dan een paar tientjes. ''Als je ziet welk leed die overvallers hun
slachtoffers berokkenen en je zet dat af tegen de buit, dan is het niet te geloven. Een overval vergeet je je
leven niet.'' Welten zint op maatregelen. ''In het begin van dit jaar hadden we een piek in het aantal
overvallen op geldwagens en leveranciers van levensmiddelen. Ik heb toen gezegd: nu is het gedonder
afgelopen. Ik wilde dat we bij elk transport, al dan niet zichtbaar, zouden meerijden.
Dat kostte een boel extra mankracht, maar soms moet je naar onorthodoxe middelen grijpen om slachtoffers
en daders te laten zien dat dit niet kan. Ik heb nog geen concreet plan voor de maaltijdbezorgers.'' Oprichter
Tom Filippini van tacoketen Taco Mundo benadrukt dat zijn bezorgers maar 'tien, twintig euro' bij zich
hebben. ''Het is in ons systeem niet mogelijk dat de jongens meer geld meenemen. Maar als onze bezorgers
ook dat kleine beetje wisselgeld niet meer bij zich mogen hebben, zegt meneer Welten in feite dat een
burger niet meer met een gevulde portemonnee over straat kan.''
Lees verder: Parool.nl
Cern Wetenschappers zien doorbraak over een parallel Universum
Published by Henk (Beheerder)
Natuurkundigen hopen volgend jaar meer bewijs te kunnen leveren waar
Science Fiction schrijver het al jaren over hebben, het zou dan gaan om
verborgen werelden en extra dimensies.
En als hun Large Hadron Collider (LHC) op CERN in de buurt van
Genève beweegt in een hogere versnelling,praten ze steeds van de
“Nieuwe Fysica” op de horizon die volledig zou kunnen veranderen over
huidige inzichten van het heelal en hoe het werkt.
Parallelle universa, onbekende vormen van materie, extra dimensies … Dit zijn niet de spullen van
goedkope science fiction, maar heel concrete natuurkundige theorieën die wetenschappers proberen te
bevestigen met de LHC en andere experimenten.”
Lees meer : http://www.reuters.com/article/idUSTRE69J35X20101020(Engels)
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Vrij wapenbezit
Mels de Zeeuw 29 september 2010
Meer wapens - minder geweld
"Chaos", "Anarchie", of erger nog: "Amerikaanse toestanden!" Dit zijn zomaar een paar
kreten die je als voorstander van vrij wapenbezit al snel te horen krijgt. Het onderwerp
roept een sterke emotionele reactie op. Dit is begrijpelijk, het voelt namelijk erg
tegenstrijdig om vrij wapenbezit toe te laten om zo de samenleving veiliger en minder gewelddadig te
maken. Toch is dit, na een rationele analyse, het resultaat van vrij wapenbezit.
De meeste Nederlanders hebben er weinig problemen mee dat sommige mensen een honkbalknuppel of
messen bezitten. Het wordt echter lastiger als je ervoor pleit dat mensen deze zaken als wapens mogen
gebruiken om zichzelf te verdedigen. Nog moeilijker wordt het als je pleit voor het bezit van vuurwapens ter
zelfverdediging. Toch is het belangrijk voor eenieder die voor een vrije en veilige samenleving is om hiervoor
te pleiten.
Allereerst is er een moreel argument om mensen toe te staan wapens te bezitten. Een integraal onderdeel
van individuele vrijheid is het recht van een individu om zichzelf, zijn of haar gezin of geliefden en zijn of haar
eigendom te kunnen verdedigen tegen iemand die hier inbreuk op wil maken. Deze verdediging moet met
een wapen kunnen gebeuren. Dit betekent impliciet dat de overheid niet het monopolie op geweld bezit. In
dat geval moet iemand namelijk lijdzaam toezien hoe hij of zij wordt bestolen, aangevallen of erger. Er moet
immers gewacht worden tot de politie arriveert voordat enige handeling ondernomen mag worden. Dit is een
scenario waar weinig mensen het mee eens kunnen zijn en betekent dat individuele vrijheid weinig waard is.
Toch is dit een veelgehoord argument onder mensen uit voornamelijk linkse kringen. Immers, als iemand
zich verzet dan speelt hij eigen rechter, en dat is uit den boze. Het gebruik van een wapen en geweld ter
zelfverdediging wordt gelijkgesteld aan dat van een crimineel. Dit is uiteraard de omgekeerde wereld en het
leidt tot een samenleving waarin burgers hulpeloos zijn en voor hun veiligheid totaal afhankelijk zijn van een
falende overheid.
Het criterium voor het recht op (zelf)verdediging en vrij wapenbezit is dat het ook bij het gebruik ter
verdediging blijft. De grens wordt getrokken bij het maken van een offensieve actie; bij het initiëren van
geweld, in plaats van het reageren daarop. Het bezit van een wapen is een essentieel onderdeel van de
mogelijkheid van een individu om zich te verdedigen tegen de initiatie van geweld en valt binnen deze grens.
Dit maakt namelijk geen inbreuk op de vrijheid van iemand anders, het is geen initiatie van geweld. En
omdat dit niemand anders inherent kwaad doet of inbreuk maakt op enig vrijheid of recht van een ander zou
het dan ook simpelweg legaal moeten zijn.
Daarnaast zou het toegestaan moeten zijn voor een individu om zichzelf te verdedigen met een wapen,
omdat dit ook binnen de initiatie grens valt. Het pleegt geen inbreuk op iemands vrijheid en rechten, het is
immers een defensieve reactie op de offensieve initiatie van geweld van een crimineel. Het gelijkstellen van
defensief en offensief geweld, zoals dit door veelal linkse mensen gebeurd is de wereld op z’n kop. Eerlijke
burgers die zichzelf willen beschermen tegen criminelen worden daarmee gelijkgesteld aan diezelfde
criminelen die hen willen beroven, verkrachten of vermoorden.
Tot zover het morele argument dat gebruikt wordt door veel voorstanders van het recht op wapenbezit. Het
is geen verrassing dat de meeste voorstanders Klassiek Liberaal of Libertarisch zijn. Dit zijn immers mensen
die een zo groot mogelijke individuele vrijheid bepleiten. Voor mensen die zich hier minder in kunnen vinden
zijn er meer praktische redenen waarom vrij wapenbezit een goed idee is.
Simpel gezegd zorgt vrij wapenbezit voor lagere criminaliteitscijfers. In elke stad, regio of land waar
wapenbezit vrijer is gemaakt is een daling in criminaliteitscijfers waar te nemen. Mensen hebben dan immers
de mogelijkheid zichzelf te beschermen tegen inbrekers en verkrachters en deze worden hierdoor
afgeschrokken. Wetten die deze mogelijkheid inperken door wapenbezit aan banden te leggen raken in feite
enkel gehoorzame burgers. Criminelen staan er namelijk niet om bekend dat ze de wet volgen en weten
ondanks anti wapenwetten toch aan wapens te komen. De gewone gezagsgetrouwe burger staat dan
machteloos. Het mag dan een cliche zijn, maar dat maakt het niet minder waar: "Als je bezit van wapens
criminaliseert, bezitten alleen criminelen wapens."
Er zijn vele voorbeelden die de positieve effecten van vrij wapenbezit op criminaliteit aantonen. In 1987 is er
in de Amerikaanse staat Florida een wet aangenomen die het mensen ouder dan 21 jaar toestond om
verborgen een wapen bij zich te dragen. Nu, zo’n 23 jaar na invoering van de wet, zijn er zo’n 750.000
mensen die dit doen, 5.4% van de inwoners van Florida. Het moordcijfer is sinds invoering met ruim 36%
omlaag gegaan, waar deze voor de gehele VS met 15% is gedaald. Waar het moordcijfer voor Florida in
1987 nog boven het landelijk gemiddelde lag, ligt dat er nu onder. Texas heeft een gelijksoortige wet in 1990
aangenomen en ook hierna is er een daling van 30% in het aantal moorden waar te nemen.
Andere voorbeelden zijn ook op lokaal niveau waar te nemen. In het plaatsje Kennesaw in de staat Georgia
werd in 1982 een controversiële wet aangenomen die ieder hoofd van een huishouden verplichtte een
wapen aan te schaffen en in huis te hebben. Het gevolg was een scherpe daling van het aantal inbraken. In
1991, 10 jaar nadat deze wet werd aangenomen, was het aantal inbraken nog steeds 72% lager dan voor
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invoering van de wet. Nu pleit ik zeker niet voor het invoeren van deze wet. Wapenbezit zou vrijwillig en een
individuele keuze moeten zijn. Maar het illustreert zeker de positieve effecten van wapenbezit.
Een ander goed voorbeeld nam plaats in 1967 in de stad Orlando, Florida. In dat jaar werd er een populaire
cursus georganiseerd door de lokale politie voor vuurwapenbezit voor vrouwen. Het resultaat hiervan was
dat verkrachtingen in Orlando het jaar daarop met 88% afnamen en het aantal inbraken 25% lager lag. Dit
terwijl deze cijfers in de rest van de staat gelijk bleven.
Ook op landelijk niveau zijn deze cijfers terug te zien. De VS is immers niet het enige land waar vrij
wapenbezit is toegestaan. Het beroemd veilige Zwitserland is zeer liberaal jegens wapenbezit. Er zijn op dit
moment in Zwitserland zo’n 1.2 tot 3 miljoen wapens in private handen. Ongeveer 500.000 hiervan zijn
zware, automatische wapens. Op een bevolking van ongeveer 7.6 miljoen mensen zijn dit aanzienlijke
aantallen. Toch betekent dit niet dat de Zwitsers elkaar op grote schaal doodschieten. Sterker nog, uit de
Zwitserse politiestatistieken blijkt dat er in 2006 in het hele land 34 moorden of pogingen tot moord werden
gedaan met een vuurwapen. Een zeer laag aantal. Zwitserland is een van de veiligste landen van deze
wereld, je denkt als crimineel namelijk wel twee keer na voordat je een chalet overvalt als er een flinke kans
is dat de eigenaar een machinegeweer bezit.
Andere landen met vrij wapenbezit zijn Israel en Nieuw Zeeland. Ook hier is het aantal moorden en inbraken
relatief laag. Vrij wapenbezit zorgt dus voor minder criminaliteit en een veiligere samenleving. Chaos en
anarchie zijn ver te zoeken.
Naast het verlagen van criminaliteit biedt vrij wapenbezit ook nog voordelen aan specifieke
bevolkingsgroepen. Vrij wapenbezit bevoordeelt met name fysiek zwakkere mensen zoals ouderen en fysiek
gehandicapten. Deze groepen zijn met een wapen namelijk een stuk beter in staat om criminelen van zich af
te weren. Zonder wapen zijn deze groepen gedwongen zich fysiek te verzetten tegen criminelen en staan ze
daarom dus vaak machteloos..
Tenslotte is er simpelweg geen vervanging voor het bezitten van een wapen om jezelf te verdedigen.
Immers, de politie kan nooit zo snel ter plaatse zijn als dat jij dat bent. In gunstige gevallen is er binnen 10 tot
20 minuten politie op de plek van een misdaad en dit is enkel in het geval dat iemand de gelegenheid heeft
om de politie op de hoogte te stellen van een misdaad. Helaas is dit vaak onmogelijk en komt de politie dan
niet of te laat aan. Het bezitten van een wapen is dan wellicht de enige manier om een misdaad te
voorkomen en werkt effectiever dan simpelweg het monopolie op geweld bij de politie te laten.
Toch zijn er veelgehoorde tegenwerpingen tegen het bezitten van wapens. Deze berusten vaak op
misverstanden en gebrekkige informatie dat gevoed wordt door een sterke emotionele reactie op het
onderwerp. Ik zal enkelen van deze tegenwerpingen proberen te ontkrachten.
Het is gevaarlijk voor kinderen en er zullen veel ongelukken gebeuren.
Ja, dat is waar, vuurwapens zijn gevaarlijk, ze vragen dan ook om verantwoordelijkheid van de eigenaar.
Toch zijn er in dit leven veel zaken die gevaarlijk zijn voor kinderen: schoonmaakmiddelen,
keukenapparatuur, een friteuse, in de auto rijden zonder gordel, en dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het
leven zit vol risico’s en gevaren en het beste dat iemand kan doen is verantwoordelijk met situaties omgaan,
zo ook met vuurwapenbezit. Dit is echter wel degelijk het geval in samenlevingen waar er sprake is van vrij
wapenbezit. Ongelukken zijn helaas nooit volledig te voorkomen, maar dit is nog geen reden om
bijvoorbeeld het bezit van messen en schoonmaakmiddelen volledig te verbieden. Hetzelfde zou moeten
gelden voor wapens.
Toch valt het aantal ongelukken mee. Uiteraard hoor je de tragische verhalen van kinderen die het wapen
van de ouders weten te vinden. Ondanks de tragiek van deze individuele gevallen blijft dit een procentueel
zeer laag aantal. Zo is het aantal fatale vuurwapen ongelukken in de VS slechts 0.5% van het totale aantal
jaarlijkse doden aan ongelukken. In 2007 waren er 613 fatale ongelukken met vuurwapens, waarvan 65 door
kinderen jonger dan 15 jaar. In een land met 70 tot 80 miljoen wapeneigenaren is dit, hoewel het uiteraard
tragisch is, zeker geen reden om wapenbezit in z’n geheel te verbieden.
We krijgen Amerikaanse toestanden!
Dat ligt eraan, waar in Amerika wordt er bedoeld?
Er bestaan veel misverstanden over Amerika en over de stand van zaken met wapenbezit in de VS. Er wordt
geschat dat van de 300 miljoen Amerikanen er 70 tot 80 miljoen een wapen bezitten en dat er ongeveer 250
miljoen vuurwapens in Amerika zijn. Toch zien we geen miljoenen schietpartijen. De FBI schat dat er jaarlijks
ongeveer 10,800 mensen omkomen door moord met een vuurwapen. Dit lijkt een enorm aantal mensen,
maar een verdere bestudering van het cijfer laat zien dat dit geenszins als een bewijs kan worden gezien dat
vrij wapenbezit hier schuldig aan is.
Immers, er bestaat in de VS een groot onderscheid in vuurwapenbeleid. In sommige staten zoals New
Hampshire, Kentucky en Montana kan iemand een wapen open en bloot bij zich dragen. In andere staten
mag iemand een verborgen wapen bij zich hebben en in sommige staten, zoals Illinois en Wisconsin zijn er
strengere wetten en beperkingen. Veel staten laten echter ruimte voor steden en dorpen om bepaalde eisen
of beperkingen aan wapenbezit te stellen. Als hiermee rekening wordt gehouden zien we een interessante
verschuiving in het aantal doden. Deze blijken naar verhouding meer plaats te vinden in die gebieden en
steden waar er strenge beperkingen of zelfs verboden zijn op het bezitten van vuurwapens.
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De hoofdstad van Amerika, Washington DC, is een stad waar een van de meest strenge antiwapenbezit
wetten geld. In 1976 is een wet aangenomen die in feite het bezit van pistolen verbiedt. Toch had
Washington tot voor kort de dubieuze eer om zich de ‘moordhoofdstad’ van de VS te mogen noemen. Die
titel is inmiddels overgenomen door steden als Detroit, Chicago en New Orleans, maar ook hier gelden
scherpe beperkingen. Na Katrina werden er zelfs vuurwapens geconfisqueerd in New Orleans van burgers
die deze legaal bezaten. Het resultaat is dat dit enkele van de meest onveilige steden in de VS zijn met de
hoogste moordcijfers.
Een ander cijfer dat interessant is, is het aantal vuurwapens in Amerika. Op dit moment zijn dat er ongeveer
250 miljoen, maar in 1991 waren dat er ongeveer 90 miljoen minder. Tegenstanders van vrij wapenbezit
claimen dat een toename in het aantal wapens tot een onveiligere en gewelddadigere samenleving leidt. Het
tegendeel is echter waar, ondanks de sterke toename in het aantal vuurwapens is gewelddadige criminaliteit
in de periode tussen 1991 en 2008 met 43% afgenomen. Wapenbezit is nog nooit zo wijdverspreid geweest
in de VS en criminaliteit is in 35 jaar niet zo laag geweest. In dezelfde periode zijn er verschillende federale
antiwapenbezit wetten verstreken en niet vervangen en heeft de Supreme Court van de VS in 2008 een
sterke pro-wapenbezit uitspraak gedaan in de zaak DC vs. Heller. Dit heeft echter niet geleid tot hogere
vuurwapencriminaliteit. Landen als Amerika en Zwitserland zijn dunbevolkt. Het kan nooit goed werken in
een dichtbevolkte ‘stadstaat’ als Nederland. Gelukkig niet waar. Niet heel Amerika is dunbevolkt en er zijn
legio voorbeelden van steden waarin er vrij wapenbezit is zonder problemen. Kijk bijvoorbeeld naar de stad
Arlington in de staat Virginia, een stad die groter is dan steden als Arnhem, Nijmegen en Dordrecht.
Wapenbezit is hier relatief vrij en wijdverbreid. In 2001 vielen hier 2.1 doden per 1000 inwoners door moord.
Vergelijk dit bijvoorbeeld met Washington, DC. dat een aantal moorden van 46.4 per 100.000 had in
hetzelfde jaar met zeer strenge antiwapen wetten en bedenk dat de steden een paar honderd meter uit
elkaar liggen. Ook in Geneve in Zwitserland is het aantal moorden bijna onvoorstelbaar laag. Het punt is dat
wapenbezit ook in verstedelijkt gebied werkt en voor een veiligere samenleving zorgt. Dit zal zeker ook in
Nederland het geval zijn.
Maar dit betekent dat elke gek een wapen kan kopen en zomaar op iedereen kan gaan schieten, kijk maar
naar de schietpartijen op Amerikaanse scholen!
Helaas is dit niet enkel voorbehouden aan landen waar vrij wapenbezit is. Twee maanden geleden was er
een schietpartij op het Rio aan de Maas festival in Arnhem waarbij meerdere mensen gewond raakten. Op 5
september was er plotseling een schietpartij tijdens een groot feest in Zoetermeer waarbij een 22 jarige om
het leven kwam. Of kijk naar onze buurlanden. Begin juni was er een gek in Engeland die met een shotgun
op moordtocht ging en meerdere mensen zonder reden doodschoot. Op 19 september begon een vrouw in
het zuid-Duitse Lorrach opeens op straat wild om haar heen te schieten, met meerdere doden tot gevolg. Of
ook dit jaar was er een schietpartij op een Duitse middelbare school. Zowel Engeland als Duitsland zijn
landen met sterke beperkingen op wapenbezit. Dit mocht niet baten. Gekken kwamen ook hier aan wapens
en gebruikten deze om mensen te doden.
Gekken houdt je dus altijd. Het verschil met een samenleving waarin vrij wapenbezit wel is toegestaan is dat
burgers dan wel de mogelijkheid hebben om zich hiertegen te weren. In een land waar wapenbezit aan
banden wordt gelegd zijn burgers weerloos tegen dit soort gekken.
Vrij wapenbezit levert dus vaak een sterke emotionele reactie op. De tegenstrijdigheid die de gedachte
oplevert dat het toelaten van wapenbezit een samenleving minder gewelddadig maakt is ook goed voor te
stellen. Het liefst wil iedereen dat er geen wapens nodig zijn in de wereld. Helaas werkt de wereld niet zo.
Ondanks alle emotionele tegenwerpingen pleiten de feiten voor het individuele recht op het bezitten van
wapens voor zelfverdediging.
Daarnaast berusten de tegenwerpingen van tegenstanders vaak enkel op emoties. Het aantal ongelukken is
beperkt, samenlevingen worden er niet onveiliger en geweldadiger op en het aantal moorden met
vuurwapens neemt niet toe. In alle landen en regio’s waar vrij wapenbezit heerst zien we grotere veiligheid,
minder geweld, zeker geen chaotische toestanden en trotse, vrije burgers die zichzelf kunnen beschermen.
Vrij wapenbezit is een essentieel onderdeel van individuele vrijheid en van een vrije en veilige samenleving.
http://www.meervrijheid.nl/?pagina=2293

Tweederde Benin onder water, wateroverlast Afrika
Benin is getroffen door overstromingen na hevige regenval. Ook sommige andere Afrikaanse landen hebben
te lijden onder wateroverlast door hevige regen en hebben overstroomde gebieden: Nigeria, Guinee, Mali,
Togo en Tsjaad. Vooral westelijk Afrika lijdt dit jaar onder bovennormale regenval.
Ongeveer anderhalf miljoen burgers zijn getroffen. Wegen huizen en oogsten zijn beschadigd of vernield of
verloren gegaan. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR begint een luchtbrug naar de getroffen gebieden,
met het doel muskietennetten ententen te bezorgen bij mensen die dakloos geraakt zijn.
Bron: Volkskrant.
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Verboden Poorten - Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog (7)
Individualiteit en privacy in gevaar door koppeling mens en machine
Hersenen internetgeneratie zijn nu al aan het veranderen

Door de koppeling en uiteindelijke integratie van mens en machine
gaat de wereld onherkenbaar veranderen.
De recente opgerichte Lifeboat Foundation is een nieuwe denktank
en non-profit organisatie die zich bezighoudt met de mogelijk
catastrofale gevolgen van zich razendsnel ontwikkelende nieuwe
technologieën waarmee de mensheid in onze tijd overspoeld wordt.
Zo komen er in de nabije toekomst implantaten op de markt
waarmee rechtstreeks contact kan worden gelegd met
elektronische apparaten zoals je pc en je mobieltje. Het grote gevaar hiervan is dat de privacy en zelfs de
individualiteit van een geïmplanteerde persoon gedeeltelijk of geheel zal verdwijnen, en deze door middel
van buitenaf aan het implantaat doorgegeven instructies ondergeschikt zal worden gemaakt aan het
'groepsbelang'.
Volgens de Lifeboat Foundation moeten mensen zo goed mogelijk tegen allerlei mogelijke dreigingen variërend van kunstmatig ontwikkelde intelligenties die hun eigen weg inslaan tot zichzelf oncontroleerbaar
vermenigvuldigende nanobots- die ontstaan door de introductie van nieuwe technologieën worden
beschermd. Deze bescherming zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een 'neuro-ethisch schild' dat iemand
beschermt tegen allerlei vormen van misbruik door neuro-medicijnen of dito apparaten, zoals implantaten. In
nog ergere gevallen zou de hele wereld door dergelijke technieken tot slaaf kunnen worden gemaakt of de
opdracht kunnen krijgen massaal zelfmoord te plegen.
Daarnaast is het goed denkbaar dat er een 'persoonlijksheids beschermer' komt, zodat iemands
persoonlijkheid niet kan worden gemanipuleerd of veranderd door impulsen van implantaten of andere
neuro-stimulerende middelen of apparaten. Een aanvullend 'nano schild' moet bescherming gaan bieden
tegen mogelijk agressief geworden nanodeeltjes of -creaturen die bijvoorbeeld vanwege medische redenen
in onze bloedbaan zijn gebracht.
Digitale toekomst vol dreigingen
Als u denkt dat dit allemaal zwaar overdreven angsten zijn, bedenk dan dat de Lifeboat Foundation
gesponsord en gesteund wordt door onder andere Google, Hewlett-Packard, Sun Microsystems en een
lange lijst met indrukwekkende namen uit de industrie en technologie wereld, zoals Nobelprijswinnaar
professor Eric Maskin. Zelfs als u niets geloofd van de in eerdere delen van deze artikelenserie beschreven
mogelijk terugkeer van de Nephilim (het nageslacht van de 'goden' of gevallen engelen) dan betekent de
oprichting van een dergelijke onderzoeksgroep dat er ook in niet-religieuze, hoge 'wereldse' kringen grote
zorgen zijn over de genetische aanpassing van bestaande levensvormen (plant, gewas, dier en mens) of
zelfs de geheel nieuwe 'schepping' hiervan.
Of het pad waarop de wetenschap inmiddels zeer ver gevorderd is nu ingrijpt in de Goddelijke
scheppingsorde, de 'natuurlijke evolutie' van iedere levensvorm of beide, duidelijk is dat de nabije
transhumane toekomst vol gevaren zit en dat de Lifeboat Foundation terecht de noodzaak inziet van het
beschermen van onze individualiteit, gezondheid en ons 'mens zijn' tegen bijvoorbeeld speciaal ontworpen
virussen, nanobugs en eiwitbesmetting. Uit de hele geschiedenis blijkt immers dat de mensheid meestal pas
ingrijpt ná een catastrofe, en nooit leert van gemaakte fouten, waardoor in de toekomst vergelijkbare rampen
voorkomen hadden kunnen worden.
Slechts enkele voorbeelden spreken voor zich. Kernreactoren werden pas na de ramp met de Russische
reactor bij Chernobyl een stuk veiliger gemaakt. De VN ontwikkelde pas een tsunamiwaarschuwingssysteem nadat er 230.000 mensen waren omgekomen door de vloedgolf in de Indische
Oceaan. En op kleine schaal: hoe vaak gebeurt het niet dat een weg of oversteekplaats pas veilig(er) wordt
gemaakt als er meerdere, vaak dodelijke ongevallen hebben plaatsgevonden.
Gevaar wordt altijd ontkend
Deze onuitroeibare menselijke eigenschap om naderend gevaar te ontkennen totdat het te laat is -denk ook
even aan de jarenlang door het Westen genegeerde opkomst van Nazi Duitsland, en in onze tijd de islamkan echter wel eens onomkeerbare en fatale gevolgen hebben als er gesleuteld gaat worden aan de aard
van ons mens-zijn. Moderne biotechnologieën, de ontwikkeling van kunstmatige intelligente systemen en het
veranderen van de orde van de natuur (bijvoorbeeld door genetische manipulatie van gewassen) zouden de
koers van de mensheid wel eens permanent kunnen veranderen.
Volgens sommigen is dit een goede zaak, maar zelfs grote voorstanders zoals transhumanist professor Nick
Bostrom zien de grote gevaren hiervan in. 'In heel de menselijke geschiedenis hebben we pas ná bepaalde
ervaringen beschermende maatregelen genomen. Die strategie is echter waardeloos als het gaat om
existentiële risico's (zoals deze moderne technologieën). Per definitie kun je hierbij niet van je fouten leren;
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je krijgt maar één kans om het goed te doen.' Toch is er nog niet één regering die deze levensgrote dreiging
serieus neemt, laat staan er nu al veiligheidsmaatregelen tegen neemt.
Spirituele dreiging
Naast het gevaar dat onze lichamen, onze identiteit en onze individualiteit voorgoed veranderd worden is er
echter nog een groter gevaar dat is gelegen op het bovennatuurlijke vlak. De meeste moderne
wetenschappers weigeren echter te erkennen en in te zien dat de mens niet slechts een verzameling van
biologische functies en processen is, maar dat wij ook 'geest' en 'ziel' zijn, en daardoor kwetsbaar voor
'geestelijke' of 'spirituele' dreigingen. De 'schilden' die de Lifeboat Foundation voorstelt zullen dan ook
slechts ten dele bescherming bieden. We hebben namelijk ook spirituele schilden nodig, omdat de
mensveranderende technologieën eveneens onze zielen dreigen aan te tasten. Ook de gevierde auteur Joel
Garreau erkent dit in zijn boek 'Radicale Evolutie', waarin hij schrijft over de enorme veranderingen die de
mensheid binnenkort te wachten staat.
Een eerste begin van deze veranderingen is bijvoorbeeld 'i-Dosing', waarbij tieners 'digitaal high' worden
door het kijken en via hun hoofdtelefoon luisteren naar speciale internet video's (te vinden op o.a. YouTube),
waarbij specifieke herhaalde tonen hun hersengolven veranderen waardoor het net lijkt alsof de geluiden
van binnen uit hun hoofd komen. Op vergelijkbare wijze praktiseren sjamanen, werkzaam in oude culturen of
juist moderne alternatieve kringen, herhaalde tonen en ritmes om -vaak met behulp van drugs- mensen in
contact te brengen met de 'geestenwereld'.
Hersenen internetgeneratie veranderen
Daarnaast blijkt uit diverse recente onderzoeken dat veelvuldig internetten en gebruik van sociale media
zoals Hyves, Facebook en Twitter de hersenen van jongeren herprogrammeren, waardoor hun vermogen
zich langdurig op één onderwerp of één persoon te concentreren gestaag afneemt. Volgens Nora Volkow,
wereldberoemd hersenchirurg en directeur van het National Institute of Drug Abuse, is deze vorm van
'digitale stimulatie' zelfs te vergelijken met de effecten van drugs, omdat onze hartslag en bloeddruk er door
beïnvloed worden. Het gevolg is dat er een soort elektronische variant van AD(H)D kan ontstaan, waardoor
kinderen en jongeren niet langer onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken en zich enkel laten
leiden door hun impulsen.
In steeds meer publicaties wordt opgemerkt dat dit soort digitale relaties en verslavingen kunnen leiden tot
persoonlijkheidsversplintering, het moeilijker kunnen aangaan van échte, veel complexer zijnde persoonlijke
relaties en andere psychosociale gevolgen. Nora Volkow vreest daarom dat dit soort antisociale trends
zullen leiden tot steeds minder empathie en meelevendheid tussen mensen onderling, zaken die essentieel
zijn om als mens te kunnen functioneren. Dat is rechtstreeks het gevolg van het toenemende gebruik van
iPads, mobieltjes en pc-monitoren. Vaak communiceren jongeren zelfs als ze zich in dezelfde ruimte
bevinden nog via sms'jes met elkaar, een duidelijk teken aan de wand.
Nieuw onderzoek wijst dan ook uit dat de digitale 'pandemie' steeds meer mensen doet vervreemden van de
traditionele gezins- en familiebanden. Nu al consumeren mensen drie keer meer digitale informatie dan in
2008, waarbij ze gemiddeld 37x per uur hun email checken en/of sms'en en 12 uur per dag spenderen aan
het opnemen van andere digitale informatie.
Koppeling mens en machine
Deze snel krachtiger wordende verschuiving van mens-mens relaties naar mens-machine relaties zal
oneindig versterkt worden als er apparaten en implantaten op de markt komen die direct contact maken
tussen onze hersenen en onze machines (pc's, mobieltjes, etc.). Inter-persoonlijke relaties zoals beleefd in
gezinsverband, die altijd de basis zijn geweest van de menselijke maatschappij, zullen hierdoor nog verder
uiteen gaan vallen. Tevens dreigen onze hersenen steeds afhankelijker en zelfs verslaafd te worden aan
digitale prikkels, die al onze zintuigen kunnen beïnvloeden.
Deze ontwikkeling zal mensen ook op persoonlijk vlak kwetsbaar maken voor het gevaar van
computervirussen en hackers. Dr. Mark Gasson van de School of Systems Engineering (Universiteit van
Reading, Groot Brittannië), die eveneens voorziet dat de volgende stap in de menselijke 'evolutie' de
koppeling tussen mens en machine zal zijn, toonde dit aan door een doelbewust een met een computervirus
besmette microchip in zijn hand te implanteren. Hiermee kon hij niet alleen op afstand elektronisch
beveiligde deuren openen en zijn mobieltje bedienen, maar ook andere, externe computersystemen
besmetten met het virus. 'Naast voordelen kleven er ook risico's aan deze technologie,' verklaarde dr.
Gasson tegenover de BBC. 'We zullen onszelf verbeteren... maar net zoals met de verbeteringen van
andere technologieën, zoals mobiele telefoons, worden ze kwetsbaar voor risico's zoals
veiligheidsproblemen en computervirussen.'
Verlies individualiteit, privacy en vrije wil
De dreiging dat computervirussen door middel van toekomstige implantaten van de ene 'verbeterde' mens
op de andere 'verbeterde' mens zullen overspringen is echter nog maar het topje van de ijsberg. Het echte,
voor sommigen binnenkort misschien wel onontkoombare gevaar, is gelegen in het verlies van onze
individualiteit, anonimiteit, privacy en zelfs onze vrije wil als gevolg van deze 'cybernetische integratie', de
koppeling tussen mens en machine. Zo zouden toekomstige implantaten namelijk ook in staat kunnen zijn
om gedachten, herinneringen en emoties op te slaan. Als je met zo'n implantaat tegelijkertijd contact kan
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maken met het internet is het niet moeilijk te bedenken dat deze erg persoonlijke informatie ook door andere
partijen zou kunnen worden gelezen of gedownload.
'Welke drempel is er dan nog om te voorkomen dat het brein zélf wordt gehackt of van buitenaf in de gaten
wordt gehouden?' vraagt dr. Christopher Hook, expert op het gebied van onder andere bioethische zaken,
zich af. 'Het laatste bastion van menselijke privacy, het brein, zal dan een prooi zijn geworden.'
Xander - Bron: Defender Publishing (Forbidden Gates - part 20)

Verboden Poorten - Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog (8)
Eerste generatie verbeterde mensen loopt binnen 10 jaar op straat
Mogen en moeten wij onze lichamen onbeperkt laten aanpassen en veranderen?
Borg familie uit de science fiction serie Star Trek-Voyager. Alhoewel
'verbeterde' mensen er mogelijk heel anders zullen uitzien is het
cyborg concept uit Star Trek heel aannemelijk.
De gestage wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van bioen nanotechnologie en synthetische biologie zullen, gecombineerd
met investeringen door bedrijven en de overheid, al binnen 10 jaar
'verbeterde' mensen de straat op sturen. Uiteindelijk zullen de culturele
en maatschappelijke krachten zo sterk worden dat niemand nog zal
kunnen ontkomen aan het laten 'sleutelen' aan jezelf en ingeplugd te
worden in het systeem - tenzij hier een enorme prijs voor betaald
wordt, namelijk totale uitsluiting en zelfs gebrandmerkt worden als antisociale crimineel. Paranoïde?
Nauwelijks. In de hoogste overheidskringen wordt nu al gespeculeerd over het toekomstige verbinden van
de hele mensheid tot één groot gemeenschappelijk bewustzijn.
Volgens het boek Human Dignity in the Biotech Century (Menselijke Waardigheid in de Biotech Eeuw) zal de
druk op mensen in alle lagen van de bevolking om zich te laten 'verbeteren' enorm worden, ongeacht
genoten opleiding en levensovertuiging. De 'verbeteringen' zullen naar alle waarschijnlijkheid beginnen in het
leger. Militairen zullen, nadat de overheid miljarden geïnvesteerd zal hebben in de technieken, zich zeer
waarschijnlijk niet kunnen beroepen op 'gewetensbezwaren' en simpelweg geen andere keuze hebben dan
implantaten te accepteren. Dissidenten zullen daardoor, zeker als het ook in de burgermaatschappij normaal
wordt je te laten verbeteren, steeds meer moeite hebben met het vinden van een baan, omdat de overheid
en bedrijven veel liever zullen werken met verbeterd en dus efficiënter personeel.
De 'Borg'
Steeds grotere groepen mensen zullen cyborgs worden - CYbernetische ORGanismes, mensen die
veranderd zijn door de inbreng van moderne technologieën. Zodra er een netwerk van cyborgs ontstaat zal
de noodzaak om harmonieus samen te werken toenemen, wat de introductie van middelen die menselijke
emoties kunnen beïnvloeden en controleren tot gevolg zal hebben. Dit zal in toenemende mate centraal
geregeld en bestuurd worden, wat de efficiëntie van verbeterde mensen alleen maar verder zal verhogen.
Hoewel iedereen zichzelf nog steeds als autonoom zal beschouwen, zal het individuele gedrag in
werkelijkheid almaar strakker gecontroleerd en bestuurd worden. Met iedere nieuwe verbetering gaat de
'nieuwe' mens meer en meer lijken op de 'Borg', een in de Star Trek science-fiction series en films
voorkomend ras van cyborgs die ooit volledig menselijk waren, maar door technologie werden aangepast en
verbeterd en met elkaar werden verbonden tot een groot 'collectief'. Iedereen die -vrijwel zonder uitzondering
gedwongen- lid wordt dit collectief verliest zijn individualiteit ten bate van het grote geheel.
Mensheid in de toekomst één 'collectief'
Als u denkt dat dit allemaal veel te fantastisch klinkt of dat deze ontwikkeling nog eeuwen van ons vandaan
ligt, bedenk dan NBIC (Nanotechnologie, Biotechnologie, Informatie technologie en Cognitieve Wetenschap)
directeur Mihail Roco in het Amerikaanse overheidsrapport Converging Technologies for Improving Human
Performance (Het Bundelen van Technologieën voor het Verbeteren van Menselijke Prestaties) schreef dat
de mensheid in de toekomst inderdaad als één enkel, wijd verspreid en met elkaar verbonden 'brein' zal
gaan functioneren:
'Een netwerk-maatschappij van miljarden mensen zou ten opzichte van een individueel persoon net zo
complex kunnen zijn als één persoon is ten opzichte van een enkele zenuwcel. Van lokale groepen die
bestaan uit met elkaar verbonden verbeterde individuen tot een wereldwijde collectieve intelligentie,
belangrijke nieuwe capaciteiten zouden voortvloeien uit dit soort door NBIC technologieën ontstane
relaties... Een dergelijk collectief sociaal systeem zou absoluut niet onnatuurlijk zijn en vergeleken kunnen
worden met een groot soort biologisch organisme... We stellen ons een menselijke verbondenheid voor die
gedreven zal worden door een aan elkaar gekoppeld virtueel brein dat bestaat uit de gemeenschappen op
Aarde en dat samen streeft naar intellectueel begrip en de verovering van de natuur.'
Wat christelijke gezinnen te wachten staat
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Nergens zal de strijd tegen de biologische verandering van de mens en de integratie met machines heviger
zijn dan in religieuze kringen waar transhumanisme wordt gezien als een aanval op Gods Schepping en
waar mensen om die reden zullen proberen om hun menselijkheid te behouden. De oorlog die al binnen 10
jaar tegen deze gelovigen zal losbarsten zal echter niet alleen van buitenaf komen, maar ook van binnenin.
Als voorbeeld springen we even 8 jaar in de toekomst, als veel van deze nieuwe technologieën (en deze
verwachting is gebaseerd op de huidige feitelijke ontwikkelingen) zijn en worden ingevoerd, en uw
middelbare schoolkind Michelle thuiskomt van haar eerste dag op haar nieuwe school:
'En, hoe ging het vandaag?' vraagt u met een glimlach.
'Wel okee,' zegt ze. 'Maar de kinderen hier zijn zelfs nóg slimmer dan op mijn vorige school.' Dan zwijgt ze,
wetend dat het opnieuw smeken om net zoals de meeste van haar klasgenoten óók verbeterd te mogen
worden alleen maar meer ruzie zal veroorzaken, iets dat steevast het gevolg is als u met haar over dit
onderwerp praat. Hoe kan ze u duidelijk maken wat het is om zelfs maar probéren mee te komen met de
transmensen? Het feit dat de meeste transhumane studenten een IQ hebben dat hoger is dan van Einstein
en cum laude zullen afstuderen als ze nog maar half zo oud zijn als zij maakt uw bezwaren tegen
verbeteringen in haar ogen onnodig en belachelijk.
Ze begrijpt het niet. In het nieuws, in advertenties, in magazines en in tv-programma's wordt voortdurend
gewezen op de grote voordelen van het je laten verbeteren. Zelfs uw huisarts probeert u te overtuigen, en
spoedig krijgt u waarschijnlijk bezoek van de afdeling Jeugdzorg omdat Amerika binnenkort Europa gaat
volgen, waar vanaf 2019 ouders die weigeren hun kinderen te laten verbeteren zullen worden beschuldigd
van verwaarlozing en mishandeling, waardoor hun kinderen gedwongen in pleeggezinnen zullen worden
geplaatst. Michelle hoopt net als u dat het zover niet zal hoeven te komen.
Was u maar zoals die nieuwe christenen van het 'christendom 2.0', die tijdens de eerste verbeteringshype
tussen 2016 en 2018 de nieuwe technologieën omhelsden en hun leerstellingen baseerden op het
universalistische principe van de 'perfekte moraal' en de christelijke plicht om 'genezers' en 'verbeteraars' te
zijn. In dat opzicht vindt Michelle uw principe van een 'Goddelijke Scheppingsorde' maar ouderwets en
achterhaald, omdat het tieners zoals zij met een grote achterstand opzadelt. Daarom wijst ze er telkens op
dat haar klasgenoten niet alleen creatiever en véél sneller van begrip zijn en hele boeken in slechts enkele
minuten tijd kunnen lezen en volledig kunnen onthouden, maar ook dat zij er dankzij de verbeteringen veel
mooier en perfecter uitzien. Ook praten ze voortdurend over een heel lang en dankzij de techniek misschien
zelfs wel eeuwig leven, en hebben ze het over hun 'volgende bestaan'. Eén klasgenoot weet nu al dat hij
eerst advocaat wil worden, daarna een glasblazer en daarna een nanochirug.
Ook vertelde ze u hoe ze zag dat één van haar nieuwe vrienden tijdens het joggen op de grond viel en een
lelijke snee in haar knie opliep. Uw dochter wilde haar snel naar de eerste hulp brengen, maar haar vriendje
hoefde slechts naar de open wond te kijken en zich erop te concentreren, waarna deze al na enkele minuten
stopte met bloeden. Daarnaast was haar vriendin sowieso gevaccineerd tegen pijn, zodat ze nauwelijks iets
van de verwonding gevoeld had.
Verder staan haar nieuwe vrienden voortdurend met elkaar in contact en delen ze elkaars gedachten,
ongeacht hoever ze bij elkaar vandaan zijn. Zelf noemen ze het 'onzichtbaar sms'en'. Het lijkt wel telepathie.
Ook hebben ze de rare gewoonte hun hoofden schuin te houden op het moment dat ze met hun brein
contact maken met het internet en wachten totdat de door hen opgevraagde informatie draadloos in hun
hersenen gedownload is. Ze kunnen zelfs een week lang zonder slaap en maken er grapjes over om hun
bedden maar te verkopen omdat ze deze zo weinig gebruiken.
Ondanks het feit dat haar verbeterde klasgenootjes met haar meeleven omdat ze er tenslotte ook niks aan
kan doen dat ze biologisch en mentaal gehandicapt is, haat uw dochter het dat ze een 'gewone' wordt
genoemd. Dat voelt zó minderwaardig. En dan was er ook nog die jongen met wie ze uit wilde, totdat ze
ondekte dat relaties tussen 'verbeterden' en 'gewonen' al twee jaar lang door de overheid zijn verboden. Ze
kon wel in de grond kruipen, zó schaamde ze zich voor hem.
Inmiddels heeft ze besloten om maar niet meer in discussie te gaan met u. Immers, volgend jaar wordt ze 18
en dan kan ze een beroep doen op het overheidsprogramma voor 'Achtergestelde Amerikaanse Studenten',
zodat ze financiële hulp krijgt als ze besluit zichzelf alsnog te laten verbeteren. Goed, het zal niet veel meer
zijn dan een niveau-1 genetische verbetering met daarbij een standaard bluetooth buitenschedelijke
cybernetische communicator, maar het is tenminste een begin. Dat u haar zult voorhouden dat deze
verbeteringen en veranderingen haar niet langer volledig menselijk zullen maken zal haar waarschijnlijk niet
van gedachten doen veranderen. En omdat ze 18 is kunt u wettelijk niets meer doen om haar tegen te
houden...
Verbeteringen verboden, of...?
Of de snelle technologische ontwikkelingen er toe zullen leiden dat de eerste generatie verbeterde mensen
zoals Tom Horn verwacht al in 2018 of pas in 2032 op straat zullen lopen maakt feitelijk weinig uit. Het
razend interessant ethische vraagstuk voor christenen is: in hoeverre mag je aan jezelf laten 'sleutelen'?
Mag je jezelf lichamelijk, emotioneel en psychisch in alle opzichten met behulp van technologie aanpassen
en verbeteren?
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Tom Horn heeft het over het ingrijpen in de Goddelijke Scheppingsorde en maakte in eerdere delen gewag
van het feit dat dit eerder gebeurd is in de tijd van Noach, toen buitenaardse wezens (gevallen engelen /
demonen) op Aarde waren geland en zich vermengden met de mensheid. Vanuit de Bijbel en apocriefe
boeken (waarvan sommigen ooit deel uitmaakten van de oorspronkelijke Bijbel, die niet bestond uit de
huidige 66, maar uit 72 boeken) wordt duidelijk dat de mensen die deels bestonden uit het buitenaardse
DNA voor eeuwig reddeloos verloren zijn en dat alleen Noach en zijn familie nog 'zuivere' genen hadden en
daarom door God gered werden.
Het is echter de vraag in hoeverre wij nog 'zuiver' mens zijn. Strikt beschouwd zijn wij allemaal (op misschien
een hoge uitzondering na) 'aangepast'. Denk maar aan de vaccinaties die wij als kind -en velen ook als
volwassene- hebben gekregen. Aangezien vaccinaties deels bestaan uit lichaamsvreemde en soms ook
dierlijke stoffen is ons bloed niet langer meer volledig menselijk. En hebben wij niet allemaal reeds
technologische verbeteringen van ons lichaam geaccepteerd? Brillen, contactlezen, protheses,
kunstorganen, of gewoon medicijnen, die helpen zwakke organen beter te functioneren? Is dat in het licht
van wat Tom Horn schrijft niet óók 'ingrijpen in de Schepping'?
Kortom, ik denk zelf dat het niet zo eenvoudig is om een duidelijke zwart/wit grens te stellen, zoals Tom Horn
min of meer doet overkomen. Want in hoeverre valt te bepalen dat bepaalde technologische verbeteringen
wél mogen, maar andere niet? Waarom de ene vaccinatie wél en de andere niet? Waarom het ene medicijn
wel en het andere niet? Waarom wel een bril of contactlens, maar geen genetisch verbeterd oog? En wat nu
als dove mensen door deze technieken weer kunnen horen, blinden ziende gemaakt kunnen worden, en
misschien zelfs geestelijk gehandicapten gedeeltelijk of geheel genezen kunnen worden?
Wil God dat we ons niet beschermen tegen ziekte en handicaps?
Dit vraagstuk zal sommigen doen denken aan de jaren '80, toen er in de media en in de politiek de nodige
ophef onstond omdat mensen in streng gereformeerde kringen weigerden hun kinderen te laten vaccineren
tegen polio. Het gaat nu niet direct om 'wel of geen vaccinatie', maar om de achterliggende beweegredenen
van deze gereformeerden: 'als God wil dat je ziek wordt, dan wordt je ziek, en als Hij wil dat je beter wordt,
dan wordt je weer beter'. Een polio vaccinatie zou ingrijpen zijn in de Scheppingsorde en getuigen van te
weinig vertrouwen op de voorzienigheid van God.
Voor de meeste christenen zal deze redenatie geen enkele stand kunnen houden, aangezien je dan ook
geen aspirine moet slikken als je hoofdpijn hebt of antibiotica als je een ontsteking hebt, want als dat óók
'Gods wil' is, waarom je daar dan wél tegen verzetten? Waarom mag je pas ingrijpen als je eenmaal ziek
bent geworden en niet vóórdat het zover is? Bestaat het hele leven niet uit voorzorgsmaatregelen treffen
tegen de 'natuurlijke Scheppingsorde'? Een veiligheidsgordel omdoen voor het geval je een ongeluk krijgt,
een trui aantrekken omdat het buiten koud wordt en je geen griep wilt krijgen, om maar een paar hele
gewone zaken te noemen?
Doorgetrokken naar het onderwerp van de 'verbeterde' mens: waarom dan ook niet de beschadigde, niet
goed werkende genen van een mens verbeteren, zodat je zeker weet dat je kinderen geen suikerziekte of
kanker kunnen krijgen, niet geboren worden met een handicap, maar gezond ter wereld zullen komen? Hoe
vallen dit soort verbeteringen met een beroep op de Bijbel en op God af te wijzen?
Xander - Bron: Defender Publishing (Forbidden Gates part 21)
Eerdere delen:
26-10: Deel 7: Individualiteit en privacy in gevaar door koppeling mens en machine
07-10: Deel 6: Menselijke technologie brengt Nephilim terug op Aarde
01-10: Deel 5: Laatste fase teruggekeerde 'dagen van Noach' is aangebroken
05-09: Deel 4: Veel kerken worden beheerst door religieuze demonen (Moderne tekenen en wonderen
kondigen komst Antichrist aan)
24-08: Deel 3: Onmiddellijk kontakt met geestenwereld door nieuwe drug
16-08: Deel 2
14-08: Deel 1
Alles (maar dan ook alles) over de prijzen en huren van huizen
Geplaatst op: dinsdag 26 oktober 2010 oor: Gerard Driehuis
De hoogte van de huren, de ontwikkeling van de verkoopprijzen, in
euro's of in koopkracht, en dat in een heleboel landen, allemaal in
een enkele infografiek.
Je moet er voor naar de Economist, want daar houdt men meer
van feiten dan van meningen. Maar als je dat doet, dan weet je
hoe de ontwikkeling van de huurprijzen in Nederland is in
vergelijking met, bijvoorbeeld, Belgie. Of Frankrijk. En waar de
huizenbubbel het ergste was (tip: ze eten daar Tapas)
En dat allemaal onder deze ene link. Bron: The Economist
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‘Dot-connectors’; gekken van de eenentwintigste eeuw
David Icke’s gepassioneerde advies aan zijn gehoor luidt: ‘connect the dots’. Alleen
door logische verbanden te leggen tussen ogenschijnlijk ongerelateerde
gebeurtenissen zouden je ogen opengaan voor de realiteit, aldus deze bevlogen
auteur. Het leggen van verbanden tussen gebeurtenissen lijkt echter steeds meer
taboe. Zelfs op alternatieve nieuwssites schrijft men badinerend over ‘connectingthe-dot denkers’. Ze zouden van alles maar lukraak aan elkaar knopen. Relaties en
patronen zijn er niet. Elk nieuwsitem staat op zichzelf. Precies zoals de Main
Stream Media (MSM) het nieuws willen presenteren: ongerelateerd en zonder
samenhang.
De verstandige scepticus wist het al: er zijn geen relaties
Het nieuwe ‘biometrisch paspoort’ heeft niets te maken met het beruchte persoonsbewijs uit 1941 en is
zeker niet hetzelfde. Er is geen verband tussen het banksysteem, het ziekenhuis, de werkgever, de
belasting, de sociale dienst, justitie en de politie in het feit dat zij allen gebruik maken van het burger ‘service’
nummer. Er is geen connectie tussen het burgerservicenummer en het van ieder centraal opgeslagen
persoonsnummer uit de oorlog. Er is geen overeenkomst tussen het politieoptreden tijdens de ‘rekening
retour-demonstratie’, annex vrijheidsparade van 23 oktober 2010 en de historie van intimidatie die de
Nederlandse politie reeds kent.
Er is geen verband tussen de genocide in Rwanda en het Wereld Natuurfonds. Een relatie tussen
zionistische lobbygroepen en de promotie van christelijke Israël-liefde bestaat er niet. De milieubeweging
heeft niets te maken met de duistere eugenetica-ideologie. De corpocratie gevormd door de Europese Unie
staat volledig los van de oorspronkelijke nazi-idealen. De identieke gedachten en uitspraken van
wereldleiders over de Nieuwe Wereld Orde zijn puur toevallig. Wellink heeft geen connectie met de
schimmige praktijken van een buiten ons gezichtsveld opererend crimineel bankencollectief. Macht en religie
staan geheel los van elkaar, religie heeft immers te maken met liefde...
De overheid is er ter bescherming van ons en kan men niet koppelen aan 262 miljoen doden, onafhankelijk
van de gevoerde oorlogen. Een gesuggereerd verband tussen Balkenende en het goedpraten van handel in
harddrugs is hilarisch. NUjij is een professionele social news website en heeft niets te maken met censuur
en corporatieve belangen, laat staan Bilderberg. Het CDA en fascisme zijn elkaars uitersten. Er is geen
directe connectie tussen Oranje en het verpatsen van de macht tot geldcreatie aan een private bankelite.
Het nieuws in Nederland is waarheidsgetrouw en kan men niet in een context plaatsen van de
corporatiebelangen van slechts enkele families. Er is geen relatie tussen de ‘terreuraanslagen’ van 9/11 en
de daarop volgende vrijheidsbeperkende maatregelen.
Nederland heeft geen macht om Europa de sleutel tot de controlestaat te leveren, dat verband kan men niet
leggen. Een suggestie dat Mabel Wisse Smits liefdadigheidswerk verbonden is aan het crimineel
openbreken van onwillige landen voor de graaiarm van corporaties, slaat nergens op. De toepassing van de
RFID-chip is er ter vergemakkelijking van onze levens en moet je niet in een context plaatsen van totalitaire
controlezucht en ‘verbetering’ van het mensenras.
Het is eigenlijk allemaal stomtoevallig, hoofdzakelijk ‘emergent’ gedrag dat gebeurtenissen als vanzelf
genereert.
MSM: elk nieuws-item staat volstrekt op zichzelf
De kwaliteitskranten en het TV-nieuws presenteren ons het ‘nieuws’ als volledig op zichzelf staande items.
Veelal eenhaps-crackers zonder diepgang. Lezers en kijkers kunnen er vaak geen chocola van maken. Wat
zijn de achterliggende motieven? Wat zijn de drijfveren? Wat zijn de werkelijke oorzaken? Alles dat de TVkijker krijgt voorgeschoteld zijn beelden van vijf- tot zeshonderd demonstranten op een geïsoleerd lapje
grond ver buiten het Haagse stadscentrum op 23 oktober 2010, met de stigmatiserende mededeling: ‘er
waren geen geweldplegingen, de demonstranten hielden zich rustig’, zonder een woord over de context van
overweldigende intimidatie door politie en mobiele eenheid. Zonder een woord over het bredere kader van
toenemende controle en vrijheidsbeperking.
In de journalistiek leer je met oogkleppen te schrijven
Op school, op de universiteit leren studenten een overvloed aan feitenmateriaal te structureren en daaruit
gevolgtrekkingen te doen. Studenten die niet de tijd nemen deze feiten te bestuderen, te combineren,
relaties te leggen en daaraan een conclusie te verbinden, halen de eindstreep niet.
In de journalistiek lijkt deze praktijk verboden. Nog meer als men relaties legt die niet stroken met de
algemeen geaccepteerde opvattingen. Dit heeft te maken met de financiële belangen en connecties die de
betreffende mediacorporatie heeft. Journalistiek onderzoek kan dit schaden en wordt daardoor steeds
zeldzamer.
Onderzoek van notoire ‘dot-connectors’ als Leo Adriaenssen over de genocidepraktijken van Willem I,
gepromoot als ‘vader des vaderlands’; als dat van Arthur Koestler en Shlomo Sand over de werkelijke
herkomst en identiteit van de Zionisten; dat van Anthony Sutton over de echte financiers van Hitler: de MSM
moffelen het weg en weren het uit hun bladen en programma’s. Uitkomsten die bestaande wereldbeelden op
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zijn kop zetten, bestempelen de MSM en hun trouwe gelovigen per definitie als ‘onwaar’, ‘overdreven’,
‘grappig’, ‘ongenuanceerd’, ‘paranoïde’. En indien de feiten niet meer weg te drukken zijn, plegen de
corporate media een karaktermoord zoals dat recentelijk weer is gebeurd met de initiatiefnemer van
Wikileaks die duizenden documenten op internet plaatste over de bloederige wandaden van de corporate
machthebbers in Irak.
Toch blijkt Beatrix het Grote NWO-Plan stiekem te hebben uitgetypt!
Kennis en inzicht krijgt men enkel door de wereld inzichtelijk te maken, verbanden te leggen en conclusies te
trekken. Daarbij maak je fouten. En inderdaad zijn er mensen die denken dat Beatrix in haar boudoir
heimelijk het GROTE-SNODE-BILDERBERG-NWO-VERNIETIGINGSPLAN heeft uitgetypt, de tekst, al
shape-shiftend, in haar oor gelispeld door een heuse reptilian van de planeet Draco.
Ook kun je tot op zekere hoogte spreken van een natuurlijke ontwikkeling, ‘emergent gedrag’, waarbij
mensen bijvoorbeeld bijna als vanzelf geïncorporeerd worden in een organisatiepiramide en zelf geen boze
opzet hebben. Dat neemt niet weg dat geheime genootschappen in overvloed bestaan en dat, mijns inziens,
zelfs de politiek voor een groot deel aan elkaar hangt van ‘complotten’: stiekeme afspraken in de bekende
achterkamertjes ver buiten de waarneming van de burger. Zelfs de geschiedenis wordt moedwillig
‘aangepast’ door de machthebbers. Evenzo toont de politieke geschiedenis een aaneenrijging van valsheid
en bedrog. Volgens sommigen is politiek bedrijven – zoals we weten een hobby vooral bedreven door
representanten van de gevestigde oligarchie – exact hetzelfde als ‘complotteren’, in dit geval het
eeuwenlange ‘gecomplotter’ van de elite tegen de burger die, aldus ingedut, de schijn van democratie krijgt
voorgeschoteld in de vorm van het vierjaarlijks te plaatsen kruisje met het rode potlood.
Onderzoek en het leggen van verbanden zouden niet het nieuwe taboe moeten worden in de blogsfeer.
Onderzoekers besteden tijd en energie aan het inzichtelijk maken van wat op ons overkomt als een
ongestructureerde warboel of zelfs absurd. Deze inzichten en kennis impliceren macht. Kennis ís macht.
Macht over onszelf en ons leven.
‘Dot-connectors’ bieden een handreiking om de macht in eigen handen te kunnen nemen. Zij vervullen een
cruciale rol bij de bewustwording.
Door Jim Beame op 25-10-2010
http://anarchiel.com/display/dot-connectors_gekken_van_de_eenentwintigste_eeuw

Britse militairen leerden arrestanten te vernederen
Britse militairen in Basra, Irak. Foto Reuters
Gepubliceerd: 26 oktober 2010 door onze correspondent
Londen, 26 okt. Britse militaire ondervragers leren technieken die
verboden zijn onder de Geneefse Conventies voor Oorlogsrecht.
Dat schreef de Britse krant The Guardian dinsdagmorgen.
In een trainingshandboek in het bezit van de krant zou worden
beschreven hoe (krijgs)gevangenen kunnen worden vernederd door
gedwongen naaktheid, en hoe ze in verwarring zijn te brengen door
slaaptekort, geluid en fel licht. Het doel is om hen door bepaalde technieken uit te putten, „marteling is een
absolute no no”. De krant zegt een powerpointpresentatie te hebben uit september 2005, waarin staat:
„Kleed ze uit. Laat ze naakt rondlopen als ze bevelen niet opvolgen.” Een handboek uit april 2008 meldt dat
gevangenen moeten worden geïntimideerd, dat slaap moet worden onderbroken en dat hun moet worden
verteld dat als ze niet meewerken, eenzame opsluiting volgt.
Ondervragers wordt volgens The Guardian aangeraden de ondervragingen te houden „buiten het zicht” (van
de media), bijvoorbeeld in een scheepscontainer. Het materiaal zou zijn geschreven na de dood van de
Irakees Baha Mousa, die in september 2003 stierf in Basra in Britse gevangenschap. Hij zou zijn gestorven
door verstikking nadat een militair op zijn rug had geknield en de blinddoek over zijn hoofd had
aangetrokken. Zijn dood wordt onderzocht door een gerechtelijke onderzoekscommissie.
Het Britse ministerie van Defensie wil niet reageren. „De onderzoekscommissie naar de dood van Baha
Mousa kijkt in detail naar de manier waarop het ministerie gevangenen behandelt en naar de training van
ondervragers, en het ministerie heeft een getuigenis afgelegd. Het zou onjuist zijn om buiten dat forum om
een reactie te geven.” Volgende maand dient voor de rechtbank een zaak van honderd Iraakse oudgevangenen die zeggen te zijn mishandeld door Britse militairen. Volgens hun advocaten gaat het om
systematische mishandeling.
De Derde Geneefse Conventie uit 1929 gebiedt dat krijgsgevangenen „humaan en met eerbied worden
behandeld”. „Fysieke en mentale marteling, noch andere vormen van dwang mogen worden gebruikt om
informatie te verkrijgen van krijgsgevangenen. Krijgsgevangenen die weigeren antwoord te geven, mogen
niet worden bedreigd, beledigd, of worden blootgesteld aan onplezierige of nadelige behandeling.”
http://www.nrc.nl/buitenland/article2635923.ece/Britse_militairen_leerden_arrestanten_te_vernederen
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De komst van de moordmachines
Door: Germen | Geplaatst: 25 okt 2010
De opmars van robots in het leger is onstuitbaar. De eerste Terminators zijn al ingezet tegen opstandelingen
in Irak. Resistance is futile…
Onstuitbaar en nietsontziend beweegt de gevechtsrobot op
rupsbanden zich door het gebouw waar tot de tanden bewapende
islamistische sluipschutters zich in verschuilen. Infraroodsensoren
vinden zonder haperen elke sluipschuitter. Op veilige afstand
bedient een operator het machinegeweer op de robot en maait een
voor een de islamisten neer. Science-fiction? Nee, de dagelijkse
realiteit in Irak.
De eerste gevechtsrobots
Robots zijn niet nieuw in het leger. De eerste onbemande
oorlogswapens werden al ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog
maar waren geen daverend succes.
De Goliath, een soort rijdende mijn, werd met een lange draad op
afstand bestuurd.
De Duitsers ontwikkelden de Goliath, een soort mijn op rupsbanden
die met een elektrische draad werd bestuurd maar vijandige
soldaten ontwikkelden snel trucs om de draad door te knippen. De
Sovjets kwamen met de teletank, een radiografisch bestuurde tank
die iets meer succes had maar slechts spaarzaam in werd gezet.
Torpedo’s en slimme bommen zijn eigenlijk ook een soort simpele
robots.
Opmars van de robotsoldaat
Al iets langere tijd zijn er onbemande vliegtuigjes, drones, actief die reeds goede diensten hebben bewezen,
maar de laatste jaren worden ook robots steeds interessanter voor agressieve toepassingen.
SWORDS, de schrik van Iraakse opstandelingen, is razend populair bij Amerikaanse militairen. bron:
Wikipedia
De combinatie van de stevige bepantsering en het zeer kleine risico op letsel bij soldaten bewijzen keer op
keer hun waarde op het slagveld. Vooral in de bij militairen gevreesde stedelijke gebieden, waar gewapende
verzetsstrijders een vele malen groter en beter bewapend leger zware slagen kunnen toebrengen zijn
gevechtrobots een uitkomst. Het Amerikaanse leger is begrijpelijkerwijs wild enthousiast en de fabrieken
waar gevechtrobots in elkaar worden geschroefd, kunnen de vraag naar robots nauwelijks aan.
Gevolgen op het slagveld
Volautomatische robotlegers lijden niet aan (vanuit militair oogpunt gezien) fatale menselijke zwakheden als
angst, vermoeidheid, medelijden of ongehoorzaamheid. Een gesneuvelde robotsoldaat betekent hooguit een
extra bestelling bij de fabriek. Ook kunnen machines in voor mensen gevaarlijke of zelfs dodelijke
omgevingen vechten. Robotvliegtuigen kunnen zeer snelle manoeuvres uitvoeren waarbij een menselijke
piloot door de g-krachten in bloederige pulp zou worden veranderd. Kortom: om een oorlogje te starten is er
geen groot leger meer nodig, slechts een goedgevulde zak met geld, een paar handige technici en de juiste
connecties bij wapenleveranciers. De oorlog verandert hierdoor totaal van karakter. Slachtoffers vallen niet
meer onder het legerpersoneel, maar slechts onder menselijke tegenstanders of burgers die de pech
hebben op de verkeerde plaats en tijd te zijn. Kortom: oorlogje spelen was nog nooit zo makkelijk.
De gevaren
Het thema van op hol geslagen bloeddorstige robots die de mensheid willen uitroeien is al uitgebreid
uitgemolken in films als Terminator, maar is op korte termijn niet het grootste gevaar. Vervelender is dat
robots nu interessant worden voor partijen met veel geld om
conflicten met lastige inboorlingen die in een grondstofrijk gebied
wonen, snel te beslechten.
De Big Dog, een robot-pakezel. Weinig mensen zullen hier
gewetensbezwaren tegen hebben. Bron: Wikipedia
Of denk aan ordehandhaving: killerrobots worden niet door
gewetensbezwaren geplaagd als ze de opdracht krijgen af te
rekenen met stakers of een protesterende menigte. Ook neemt de
kans op ongevallen toe als de robots autonomer worden. Er zijn in
Irak al doden gevallen toen door een softwarefout een militaire
robot wild om zich heen begon te schieten. Geen opwekkende
vooruitzichten dus, deze keer…
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Killerinsecten vallen de VS binnen?
Published by Henk (Beheerder)
e Japanse Giant Hornet is een van de meest gevaarlijke insecten in de
wereld.
Twee steken is genoeg voor de meeste mensen om hem te doden
Het insect schiet zuur in het gezicht wat het vlees doet smelten –
meestal in de ogen.
Dit monsterlijke insectkomt voorin de landelijke gebieden van Japan.
In zijn artikel “Japanse Giant Hornets: meest gevaarlijke ter wereld ?
insecten
Amerikaanse onderzoeker Terrence AYM * concludeert dat de Japanse reuze horzel, of Vespa mandarinia
japonica, een ondersoort van de Aziatische reuze Hornet, is één van de meest agressieve insecten in de
wereld”
De Japanse reus Hornet, heeft volgens de onderzoeker, een spanwijdte van meer dan 6 centimeter en is
ruim 4 centimeter lang.
Drie ogen op de bovenkant van zijn hoofd zitten tussen twee grote facetogen.
Het insect heeft een donker bruine thorax, een gele kop en een bruin en geel gestreepte buik.
De Japanners noemen het “Suzumebachi”, of Giant Sparrow Bee.
Wat daarna komt in het artikel is angstaanjagend.
Stel je voor dat deze meedogenloze killer, alles zal vernietigen wat het ziet als een vijand- met inbegrip van
jezelf, als het jou ziet als een bedreiging
Echter, je hoeft niet voor te stellen. Het is echt.
Deze gruwelijke moordenaar is een waar arsenaal aan wapens.
De zeer giftige angel is slechts een.
De andere is een stroom van vlees smeltend zuur dat hij spuit in de ogen van de slachtoffers.
Verblind, kunnen ze niets doen om zichzelf te verdedigen tegen de woedende zwerm.
Dit insect is verantwoordelijk voor tientallen doden per jaar in Japan, samen met honderden
gehospitaliseerde gevallen.
De Japanners zijn nu een verkwikkend drankje in de handel aanbrengen genaamd VAAM, die blijkbaar een
synthetische formulebevatvan de kracht van de Japanse reusze Hornet’s en uithoudingsvermogen.
En nu het slechte nieuws: mensen beginnen deze monsters te houden als huisdieren in de VS.
Stel je voor dat een zwangere koningin ontsnapt …………………………………
Bron: http://english.pravda.ru/science/earth/26-10-2010/115512-killer_insect-0/(Engels)

Wikileaks werkt voor volgende “onthulling” samen met Amerikanen
Door community (initieel Donkerdoorn), Op vri 29 okt 2010 14:52,
Complete artikel: www.csmonitor.com
Was het de bedoeling om dit te zeggen of een verspreking? Wikileaks, de
"klokkenluiderwebsite" dat sinds oprichting ook daadwerkelijk veel documenten van
klokkenluiders heeft gepubliceerd, lijkt steeds meer op een "trick pony" voor hele andere
doeleinden als een veilige haven bieden voor mensen die uit de school willen klappen.
De publicatie van de zogenaamde "Iraq War Logs" deed al bij een aantal mensen
belletjes rinkelen. Uit de interne documenten van het Amerikaanse leger blijken de Amerikanen wel
betrokken te zijn bij "oorlogsmisdaden" in Irak, maar wordt vooral de schuld gelegd bij de Irakezen zelf.
Aartsvijand Iran duikt ook voortdurend op als destabiliserende factor in Irak. Daarnaast wordt het aantal
burgerslachtoffers veel lager ingeschat (door het Pentagon) dan algemeen wordt aangenomen.
Nadat Wikileaks een grote sponsor-actie dit jaar begon, zijn er plotseling de mega-onthullingen en weet
oprichtiger Julian Assange voortdurend krantenkoppen te scoren.
Het is de volgende mega-onthulling dat iets over wikileaks zelf onthult. "We have [compromising materials]
about Russia, about your government and businessmen.", dreigt Assange. Om daar het volgende aan toe te
voegen: "We are helped by the Americans, who pass on a lot of material about Russia."
Wat dus betekent dat Wikileaks van een klokkenluidersite zich heeft ontwikkeld naar een site waar
inlichtingendiensten vertrouwlijk materiaal aan prijs geven. Waarmee de site politiek is geworden.
Niets meer met mensen met gewetensbezwaren die in het algemeen belang handelen maar info van
geheime diensten met politiek doel.
Waarmee een einde is gekomen aan een grondfilosofie uit de beginjaren
van de site.
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De vrijmetselaarsmethode van moorden - deel I: Inleiding
http://paolofranceschetti.blogspot.com/2008/03/io-speriamo-chenon-mi-suicido.html\
De vrijmetselaars methode van moorden. Iederen herkent hem,
behalve de gerechtelijke autoriteiten.
De moorden die de vrijmetselaars plegen, volgen allemaal een
duidelijk rituele methode en ze zijn-om zo te zeggen- ondertekend.
Omdat vrijmetselaars organisaties esoterische organisaties zijn,
treffen we bij elke moord esoterische symbolen aan, dat kunen
symbolen zijn die op de plaats delict te vinden zijn, of in de manier
waarop de moord is gepleegd, of in de datum waarop ze gepleegd wordt.
Dit artikel is echter noodzakelijk onvolledig, en die zin dat ik enkel bij toeval de motieven & de techniek die
aan sommige delicten ten grondslag liggen, heb ontdekt, daarbij geholpen door enkele vrienden,
journalisten, rechters of envoudige lui die een passie hebben voor esoterie. Maar ik moet nog veel uitzoeken
over dit onderwerp. Ik heb hier alleen maar de bedoeling om een aanzet te geven tot een studie over dit
onderwerp dat door anderen die daar e.v.zin in hebben, verder uitgediept kan worden.
Ik geef hier dus alleen maar enkele beschouwingen van algemene aard.
Ik begon te vermoeden dat heel veel moorden een handtekening ot stempel droegen en een ritueel karakter
hadden, op het moment dat me een kenmerk opviel dat elke waarnemer meteen opvalt: een aantal mensen
dat gevonden wordt nadat ze door verhanging om het leven zijn gekomen, worden op hun knieën zittend
aangetroffen. Dat is alleen maar op een vrij theoretische manier te verenigen met de mogelijkheid dat het
hier om zelfmoord handelt. Statistisch gezien is het uitgesloten dat al deze in knielende houding opgehangen
mensen door zelfmoord om het leven zijn gekomen, omdat het heel moeilijk is jezelf op die manier op te
hangen.
Zo zijn het ook de statistieken die uitwijzen dat de ongelukken waarbij een aantal getuigen van de
vliegtuigcrash te Ustica zijn omgekomen, niet het gevolg van toeval kunnen zijn geweest; niet minder dan 4
getuigen kwamen om bij een vliegtuigongeluk, bijvoorbeeld, hetgeen mathematisch onmogelijk is als we dat
getal vergelijken met het gemiddelde aantal mensen dat volgens de statistieken door vliegtuigongelukken
om het leven komt.
Een ander gegeven dat ik meteen opmerkte was het spectaculaire karakter van enkele sterfgevallen: dat
riep bij mij allerlei vragen op.
Waarom een vliegtuig uit de lucht halen, in plaats van eenvoudig een fataal ongeluk of
gezondheidsprobleem veroorzaken (iets wat met de soorten gif die vandaag de dag voorhanden zijn en met
de middelen en de wetenschappelijke kennis waarover onze moderne geheime diensten beschikken, een
fluitje van een cent is)?
Waarom mensen 'zelfmoorden' in een geknielde houding, terwijl dat voor iedereen duidelijk maakt dat het
om een moord gaat? (voor iedereen, behalve voor de justitiële autoriteiten, die altijd onmiddelijk geneigd zijn
om zelfs de meest evidente gevallen van moord als zelfmoord af te doen)
Waarom sterft een van de getuigen van de misdaden van het Monster van Florence door een messteek in
de schaamstreek? (ook dat geval werd afgedaan als 'zelfmoord') Waaom zo'n buitennissige methode van
geweld gebruiken die zo opzichtig is bovendien, als iedereen meteen snapt dat ze verband houdt met de
zaak van het Monster (waarin precies die moordmethode gehanteerd werd)?
Waarom misdrijven van een handtekening voorzien in de vorm van een rode roos. zoals dat ik het geval van
de moord op Pantani (de beroemde wielrenner) gebeurde, zodat het iedereen meteen duidelijk is dat die
moord het stempel draagt van die organisatie ('rode roos' in het Italiaans is 'Rosa Rossa', een variant binnen
de vrijmetselarij). We herinneren eraan dat Pantani stierf in het hotel 'Le Rose' en dat naast zijn bed een
gedicht gevonden werd dat schijnbaar onbegrijpelijk is en dat als volgt luidde:"Colori, uno su tutti rosa
arancio come contenta, le rose sono rosa e la rosa rossa è la rosa rossa é la piú contata''.(nvdv: op dat code
bericht kom ik in een volgend artikel terug). We herinneren ons ook dat Pantani een ongeluk had gehad
(waar hij een proces om aanspande tegen de stad Turijn) precies tijdens de afdaling van de heuvel Superga,
dwz op de heuvel waar vlakbij de beroemde cathedraal staat die in 1717 is gebouwd, i.e. in het jaar dat de
moderne vrijmestelarij officieel gesticht werd. Voor een argeloze observator zijn dit nietszeggende details,
maar voor een expert op het gebied van het esoterisme zijn ze zeer veelzeggend. Onder andere is de
heuvel van Parerga de plek waar het vliegtuig met daarin de voetbalploeg van Torino Calcio neerstortte,
waarbij de hele ploeg de dood vond, samen met heel hun gevolg. Dat is een andere verontrustende
toevalligheid, waar de autoriteiten nooit serieus aandacht aan besteed hebben.
Waarom kwamen twee getuigen van de crash in Ustica om bij een ongeluk van Italiaanse straaljagers bij de
vliegshow in Ramstein in '88, in Duitsland, een ongeluk dat overal ter wereld de aandacht trok?
Mijn vermoedens werden nog sterker na de dag waarop mijn collega Solange en ik beiden een
motorongeluk kregen, ieder met onze eigen motor. Bij mij brak het stuur af en ik raakte van de weg af; ik
bracht het er op wonderbaarlijke wijze levend van af, omdat ik op het moment van het ongeluk bezig was te
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remmen om mijn motor stil te zetten, zodat ik mijn telefoon kon beantwoorden; Solange, die ik gelukkig op
tijd kon waarschuwen, kon haar motor langs de kant van de weg zetten, net vóordat hij zijn achterwiel
verloor.
Welnu, het is duidelijk dat zo'n ongeluk- als we erbij omgekomen zouden zijn- een aantal mensen nogal
verdacht zou zijn voorgekomen. Misschien zou iemand zich het geval herinnerd hebben van de twee
verloofden die enige jaren geleden stierven bij een gelijksoortig ongeval: Simone Acciai en Mauro Manucci.
Beide verloofden stierven namelijk bijna op het zelfde moment bij twee verschillende ongelukken in de stad
Forli. In ons geval zou het feit dat twee vrienden en collega's die zich met dezelfde zaken bezighouden,
zouden zijn omgekomen op dezelfde manier een duidelijk signaal zijn geweest voor wie in staat is om het te
begrijpen, dat we het slachtoffer van wraak geweest waren.
Enige tijd lang dacht ik dat deze modus operandi tot doel had om een boodschap aan de autoriteiten af te
geven: vanwege zo'n 'handtekening' zou iedereen die het geval zou onderzoeken, als ze tot dezelfde
organisatie als de daders behoren, weten dat ze een gedegen onderzoek achterwege dienen te laten.
Bovendien bedacht ik me dat er een bijkomend motief zou kunnen zijn: nml. een niet mis te verstane
boodschap af geven van het soort: het is zinloos om onze wandaden aan de kaak te stellen, want we
kunnen gewoon doen wat we willen,- niemand zal ooit serieus onderzoek doen naar de misdaden die we
plegen.
Ongetwijfeld spelen beide motieven hier een rol
Maar ik was er ook van overtuigd dat er in dit soort zaken meer meespeelt, vooral in het geval de
'handtekening' van de daders minder duidelijk is.
Het antwoord op de vraag wat dat dan wel kon zijn, werd me een beetje duidelijker toen ik ontdekte dat
Dante een Rozenkruiser was (ik zeg 'ontdekte', omdat ik me nooit erg diepgaand heb bezig gehouden met
esoterische zaken).
Nu is de machtigste vrijmetselaars organisatie niet die van de 'Grande Oriente d'Italia', maar die van de
Tempeliers, die van de Rozenkruizers en die van de Ridders van Malta.
En vandaar dat de verklaring van het raadsel gelegen is in de wet van de 'contrapasso' (i.e. bij Dante ''een
straf die past bij de aard van de wandaad waarvan de gestrafte beschuldigd wordt'').
In de optiek van de Rozenkruisers, heeft degene die de hoogste graad in deze organisatie bereikt heeft, de
puurheid van de Roos verworven.
In hun opvattingen is iemand van hen beschuldigen of vervolgen een zonde.
En die zonde moet volgens hen gestraft worden volgens de wet van de met die zonde overeenkomende of
bij die zonde passende straf.
Dus: iemand die wil getuigen over de ware toedracht van een vliegtuigongeluk, zal zelf omkomen bij een
vliegtuigongeluk.
Heb je getuigd in een proces over de zaak van het Monster van Florence? Dan zal je sterven door amputatie
van je geslachtsdeel, d.w.z. door de zelfde methode als het Monster op zijn slachtoffers toepaste.
Een voorbeeld van de toepassing van de wet van de 'contrapasso' is ook voor een leek duidelijk te
herkennen in het geval van Luciano Petrini, de IT consultant die als getuige deskundige optrad in de zaak
van de moord op de heer Ferraro, dwz de getuige van de ramp van het uit de lucht geschoten vliegtuig bij
Ustica, die opgehangen aan een badhanddoek gevonden werd. Petrini werd namelijk doodgeslagen met een
badhanddoek.
In mijn geval en dat van mijn collega, betrof 'de zonde' de we hadden begaan, het feit dat we bepaalde
personen die deel uitmaakten van de vrijmetselarij hadden aangeklaagd (met name lieden die tot de
Rozenkruiser-tak van de vrijmetselarij behoorden), Tot overmaat van ramp ging ik uitgerekend mijn klacht
deponeren bij een magistraat die van dezelfde organisatie lid was (iets wat ik uiteraard pas na de ongevallen
die ons waren overkomen ontdekte, door de brief die hij mij later schreef te decoderen). Dat is uiteraard alsof
je naar het huis van de mafia baas Riina in Provenzano gaat om tegen hem een aanklacht in te dienen.
In het geval van Fabio Piselli, de deskundige in de zaak van de Moby Prince die had moeten getuigen over
de oorzaak van de brand die het schip had verwoest, werkte de wet van de 'contrapasso' wraak aldus: hij
werd bedwelmd en in een auto gestopt die vervolgens in brand werd gestoken, wellicht omdat de autobrand
de brand op het schip moest symboliseren.
Maar in sommige gevallen is het moeilijker om de symbolen te ontcijferen, wanneer ze zich bijv. in de data
waarop de voorvallen plaatsvinden bevinden, of in nog moeizamer te doorgronden combinaties van dingen,
en dat kan gebeuren in spectaculaire gevallen net zo goed als in een of ander banaal 'fait divers'.
In de zaak van Carlo Palermo, de rechter die men geprobeerd heeft op 2 april 1985 te vermoorden dmv een
autobom in Pizzolungo (Trapani), ging het om de rechter die de leiding had in een groot onderzoek naar
wapenhandel en die ihkv dat onderzoek de levering van Italiaanse wapens aan Argentnië onderzocht tijdens
de Falkland oorlog, die precies op 2 april '82 begon met de invasie van de eilanden door Engeland. Die
autobom ontplofte dus precies op dezelfde datum, en drie jaar na het begin van die oorlog (drie is een
bijzonder symbolisch getal).
En iets soorgelijks zien we ook terug bij de moord op Roberto Calvi (van de Banco Ambrosiano). Rechter
Carlo Palermo schreef in zijn boek over die zaak: "Tijdens het onderzoek van de rechtbank van Trento
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verklaarde een getuige (Arrigo Molinari, lid van de P2) dat Calvi-via Zuid-Amerikaanse zakenpartners van de
Banco Ambrosiano- de aankoop door Argentinië van Exocet raketten had gefinancierd, net als eigenlijk de
hele militaire operatie van de Falkland eilanden''. De eerste Exocet raketten brachten twee Engelse schepen
tot zinken (de Hms Sheffield en de Atlantic Conveyor). Op 18 juni 1982 werd Roberto Calvi opgehangen aan
een touw gevonden onder de 'zwarte broeders' -brug (dat is ook de naam van een vrijmetselaars loge in
Engeland). Bovendien was de brug in de kleuren wit en blauw geverfd, wat precies de kleuren zijn van de
Argentijnse vlag.
In de zaak van de moord op Aldo Moro, is de plaats delict letterlijk vergeven van symolische aanwijzingen, te
beginnen bij het feit dat zijn lijk gevonden werd in via Caetani ( Paus Caetani was Paus Bonifacius VIII, hij
sympatiseerde met de Tempeliers en hij werd van dezelfde zaken beschuldigd als deze secte), en verder
vanwege de datum waarop zijn lichaam gevonden werd, terwijl het ook nog zo was dat hij gevonden werd in
een Renault 4 Rossa. Als Renault Rossa ('RR') staat voor Rosa Rossa ('Rode Roos', het symbool van de
Rozenkruisers), staat het cijfer 4 misschien voor het 'quatre de chiffre' (de Franse naam voor het symbool '4'
dat vroeger gebruikt werd door allerlei gildes en genootschappen, vanwege zijn gelijkenis met het
kruisteken; het werd vooral gebruikt door drukkers vanwege de rol die het gegeven 'in-quarto' daar speelde,
en het werd vaak voorzien van andere symbolen, bijv. van een hart eronder), maar het verwijst misschien
ook naar het aantal letters van het woord 'rosa'.
Hier eindig ik mijn artikel.
Ik wil dit onderwerp hier niet verder uitdiepen om verschillende redenen.
Allereerst omdat ik me nooit zo intensief heb beziggehouden met esoterisme, terwijl dieper graven in deze
materie een gedegen studie vereist en veel tijd, die ik niet heb.
Mijn artikel werd me ingegeven door de wens om de lezer tot het zelf onderzoeken van een en ander aan te
zetten.
En vanwege mijn wens om tegen iedereen te zeggen, dat veel mysterieuze zaken die zich in Italië afspelen,
in werkelijkheid geen mysteries zijn, als je de ingewikkelde verbanden weet te ontrafelen en de gelaagdheid
ervan kunt lezen.
Een diepergaande kennis van het fenomeen esoterisme en van de modus operandi van de vrijmetselaars
organisaties zou de garantie kunnen zijn voor de autoriteiten, als ze zich op een dag bewust worden van het
verschijnsel, voor een belangrijke verbetering van de resultaten die ze boeken bij hun onderzoeken.
Dat zou tevens een beter inzicht verschaffen in enkele mechanismen die de Italiaanse politiek beheersen, en
die vaak terug te voeren zijn op deze geheime genootschappen. Het kruis van de partij 'Democrazia
Christiana, bijvoorbeeld, is waarschijnlijk niets anders dan het kruis van de Tempeliers; terwijl de roos die
figureert in de symbolen van veel partijen waarschijnlijk niets anders is dan de Rosa Rossa (rode roos) van
de Rozenkuisers.
Als ik dat zeg wordt mij vaak geantwoord dat de 'Roos in de vuist' in werkelijkheid het symbool is van de
Franse links-radicale partijen. En dan repliceer ik: precies, dat is het symbool van de Rozenkruisers, en dat
is geen specifiek Italiaanse organisatie, maar een INTERNATIONALE. Ze zijn niet alleen te vinden bij de
linksradicalen, maar ook bij de socialisten en bij rechtse partijen.
Zo zou de verwarrende naam 'Cosa Rossa' ('Rode Zaak') te begrijpen zijn die men aan de partij de Linkse
Regenboog wilde geven. Zo een lelijke naam (omdat ze lijkt op die van de mafia: 'Cosa Nostra' = 'Onze
Zaak') is waarschijnlijk geen toeval.Volgens een bevriende onderzoeker zou ze zijn ontleent aan het werk
van Christian Rosenkreuz, de legendarische stichter van de Rosenkruisers.
In Engeland kwamen de Witte Roos en de Rode Roos na een oorlog tot een verbond tussen beide.
Het is aan de lezers die een passie hebben voor de studie van het esoterisme om de betekenis te
doorgronden van de verschillende moorden waaraan we hier alleen maar vluchtig aandacht hebben
besteed.
Nvdv: daarom ga ik de vervolgartikelen op deze tekst vertalen vanwege de link van eea met int. spionage,
mindcontrol en Terror en om de rol van die symboliek/code te helpen ontcijfere
Annotaties:
Aanvulling (saved) [www.youtube.com] Ramstein vliegramp
(saved) [nl.wikipedia.org]
Moord op Aldo Moro -> Verband Henry Kissinger? (saved) [en.wikipedia.org]
Superga basiliek
(saved) [en.wikipedia.org]
Superga tragedie
(saved) [en.wikipedia.org]
Monster van Florence (saved) [nl.wikipedia.org]
Marco Pantani
(saved) [nl.wikipedia.org]
Roberto Calvi - Gods Bankier
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De vrijmetselaarsmethode van moorden: III Het verschijnsel rituele moord &
het bewijsprobleem, Dl. 1
Complete artikel: paolofranceschetti.blogspot.com
Rituele misdrijven en justitie. Illustratie van de problematiek adhv 2 concrete zaken
WOORD VOORAF.
De rituele moord is sinds eeuwen al een van de meest voorkomende soorten van
moord. Ook vandaag nog zijn veel 'onverklaarbare' misdrijven waarover in de media
gesproken wordt, in feite rituele misdrijven.Maar deze delicten zijn alleen maar onverklaarbaar en mysterieus
vanwege het feit dat er meerde redenen zijn waarom ze behandeld worden als gewone misdrijven (o.a.
omdat ze van hoger hand in de doofpot gestopt worden, en omdat het publiek slecht geinformeerd is over dit
soort zaken). Dat verklaart de tegenstrijdigheden in de onderzoeken naar dit soort zaken, en de vaagheden
in zaken waarover bijna dagelijks door de massa media bericht wordt, dwd zaken als die van Cogne, Erba,
Meredith en Garlasco, Bovendien, als je over rituele moorden durft te spreken, wordt je onvermijdelijk voor
gek versleten en daarom zullen de weinige mensen die er ware dingen over kunnen zeggen, meestal
zwijgen, terwijl zij die dat niet doen, zoals Gabriella Carlizzi, als fantasten worden weggezet.
DE RITUELE MOORD.DEFINITIE.
Laten we eens bekijken wat rituele moord nu precies is, Daarna kunnen we beter de klaarblijkelijke
desinteresse van het justitiele apparaat en van de wetenschap (ook van de psychiatrie en van de
criminologie) voor dit fenomeen begrijpen.
Een rituele moord is een moord die begaan wordt niet uit gangbare volgens het toeval varierende motieven,
maar met een precies doel voor ogen, dat verder rijkt dan het doel dat met elke afzonderlijke misdaad op
zich beoogt wordt, en hij is functioneel ihkv de belangen van een georganiseerde groep (religieus, sociaal, of
van welke aard dan ook) of van de individuele persoon die die moord pleegt. Om hem tot de categorie van
rituele moorden te kunnen rekenen, moet het misdrijf bepaalde vaststaande kenmerken vertonen die een
functie hebben in het bewerkstelligen van het uiteindelijke doel dat met de moord beoogt wordt..
Zo zijn behalve de moorden van bepaalde satanische secten, veel moorden van de maffia (maar niet
allemaal), de moorden van een seriemoordenaar, en de moorden gepleegd door de vrijmetselaars, rituele
moorden te noemen.
In het geval van maffiamisdaden bijvoorbeeld, volgen de moorden vaak een preciese rituele methode
wanneer het gaat om de liquidatie van een medelid dat te veel gepraat heeft of verraad heeft gepleegd. In
zijn boek 'Gomórra' beschrijft Roberto Saviano bijvoorbeeld de moord van de Camorra op een van zijn leden
die spijtoptant was geworden: zijn zwaar verminkte lichaam werd midden op straat gevonden, en zijn tong
was afgesneden. Met andere woorden: de verrader mag niet op een willekeurige manier om het leven
komen, maar volgens een nauwkeurig ritueel dat als afschrikwekkend middel dienst moet doen voor
toekomstige verraders, en tegelijkertijd is het voor de groep een gelegenheid om haar macht te tonen en te
laten gelden. Ook de misdaden die gepleegd worden door satanistische organisaties zijn riutele misdaden,
bijvoorbeeld die van de zgn. 'Bestie di Satana' ('Beesten van Satan'), een van de weinige sectes die ooit
door Justitie opgerold zijn (de andere daarentegen kunnen gewoon doorgaan met doen wat ze willen,
dankzij de gewichtige wetenschappelijke literatuur van beroemde deskundigen die koppig volhouden dat het
satanisme een heel beperkt fenomeen is waarbij hoogstens af en toe eens een haan geofferd wordt; maar
wat die deskundigen dan weer nooit doen is antwoord geven op de vraag ''wat er met de honderden
Italiaanse kinderen gebeurt die spoorloos verdwijnen volgens de officiele data van de landelijke politie''.
Over de moorden door de vrijmetselarij wordt in de literatuur absoluut helemaal nooit gesproken, zoals we in
de vorige artikelen al uiteengezet hebben. Toch heeft de vrijmetselaarsmoord een eeuwenoude traditie waar
ze nogal trots op is, en daarover wordt wel gefluisterd, maar het wordt nooit grondig geanalyseerd. In die
traditie figureren beroemde persoonlijkheden zoals Mozart (men denkt dat hij vergiftigd werd omdat hij in zijn
opera 'Die Zauberflöte' een aantal vrijmetselarijgeheimen had onthuld; en er is een gerucht dat hij zijn
Requiem nooit voltooid heeft, omdat hij het voor zich zelf schreef, wetende dat hij vermoord zou worden), en
Ludwig van Beieren, die niet toevallig sterft op een datum die uiterst goed past in de rituele symboliek van de
vrijmetselarij: 13-6-1886 waarvan de numerieke waarde (dwz de som van de cijfers ervan) niet toevallig 33 is
(de hoogste vrijmetselaarsgraad).
Wat heel opvallend is, is dat in specialistische handboeken ook geen enkele verwijzing naar rituele misdaad
te vinden is. Bijvoorbeeld in het handboek "Crime Classifcation Manuel' dwz het handboek van de FBI over
de classificatie van geweldsdelicten en de verschillende op elke soort delichten toegesneden
onderzoeksmethoden, vinden we allerlei varieteten van moorden, behalve de rituele moord.
Als je daarentegen op het Internet de zoekterm 'rituele moord' intikt, vind je een massa aan informatie en
boeken over 'de joodse rituele moord', met alle polemieken die daar bij horen in de religieuze context van het
al dan niet waar zijn van de vele verhalen over dat soort moordpraktijken in de late Middeleeuwen, maar je
vind daarentegen absoluut niks over het fenomeen rituele moord in onze eigen tijd. Absolute stilte.
Het hoeft dus niet zo te verbazen dat in de gerechtelijke onderzoeken naar rituele moorden, zoals de
seriemoorden op 12 vrouwen in Rome (zie eldes op deze site), die moorden niet als zondaig herkend
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worden. Want het is óf het een óf het ander: of de onderzoekers van die moorden behoren tot dezelfde
organisatie als de moordenaars, zodat zij als zij de symboliek die typisch is voor de moorden herkennen, de
waarheid van de zaak verborgen zullen houden, óf degene die de moord onderzoekt herkent die symboliek
niet, en in dat geval zal hij denken dat het pure science fiction is wat hij allemaal zou kunnen horen over een
organisatie die zo complex is dat ze allerlei tentakels heeft overal in de maatschappij zodat ze in staat is om
elk onderzoek naar dit soort zaken te saboteren krachtens de geheimhoudings eed die alle leden van alle
niveaus van deze organisaties met elkaar verbindt en verhindert te spreken over die zaken.
WAARAAN HERKEN JE EEN RITUELE MOORD?.
Een rituele moord valt te herkennen aan een aantal aanwijzingen. Een daarvan is de datum waarop hij
gepleegd wordt. Een andere belangrijke aanwijzing is in het geval van betrokkenheid van de Rosa Rossa,
het niet terug kunnen vinden van het moordwapen, want dat wordt door die organisatie gebruikt voor hun
esoterische rituelen.Een verdere aanwijzing wordt gevormd door de aanwezigheid op de plaats delict van
objecten met een symbolische betekenis, zoals een roos, circels, piramides (zoals dat het geval was bij de
moorden van het Monster van Florence bijv.) en nog andere.
Vaak gaat het ook symbolen die geen objecten zijn, maar met de plaats zelf van het delict verbonden zijn, en
regelmatig zitten ze zelfs verstopt in de namen van de moordenaars en de slachtoffers zelf.
Een voorbeeld van zo'n symbolische plaats zien we bij de moord op Pantani, de wielrenner die in het hotel
'Le Rose' ('de rozen') dood gevonden werd.
Een voorbeeld van een delict waar de handtekening zich in de naam bevind: bij de moord op Annalura
Pedron in '88 waren de verdachten Rosalinda Bizzo en haar zoon David Rosset (zodat de moeder ooit
Rosalinda Rosset heette) dwz R.R., wat precies de handteking is van de Rode Roos. Een eigenaardige
coïncidentie. En er is nog iets onthulllends in dit geval, want de twee verdachten behoorden tot een
esoterische organisatie die zich 'Cenacolo 33' ('Het laatste Avondmaal 33', noot van de veraler: dat verwijst
naar het schilderij van Leonardo Da Vinci.) Als u met enkel die gegevens op zoek gaat naar informatie, zal u
al gauw duidelijk worden dat het hier om een rituele moord moet gaan.
Dan zijn er nog de andere soorten aanwijzingen die bij een rituele moord een rol spelen: de valse sporen. de
systematische eliminatie van de getuigen, het feit dat familieleden van de slachtoffers lid waren van
esoterische organisaties etc..
Vaak zijn in een misdrijf, zoals dat van Cogne en dat van Erba, bijv., nog veel meer aanwijzingen te vinden
dat het om een rituele moord gaat, dan alleen de klassieke drie die daar doorgaans al voldoende bewijs voor
leveren.
DE BEREKENING VAN DE DATUM.
Laten we even stilstaan bij de methode van berekening van de data die bij dit soort moorden een rol spelen.
De getallen die gebruikt worden bij dit soort moorden zijn in het algemeen de volgende:
- 7. het volmaakte getal. Dit getal heeft volgens Oswald Wirth een speciaal aspect, omdat in het zegel van
Salomo de combintie van alle tegenover elkaar staande getallen 7 oplevert; dat wordt de 'wet van het
septenarium' genoemd (naar het latijnse woord voor 'zeven')
- 8, in de Kabala is dit het symbool voor 'gerechtigheid', dwz in die zin dat iemand vermoorden kan
betekenen 'gerechtigheid laten gelden' oftewel een gerechte straf voltrekken.
- 11, dit getal heeft dezelfde betekenis als 8 in het 'Golden Dawn' ritualisme van de Rozenkruisers. De
Rozenkruisers namen dit cijfer over van de Golden Dawn die er de betekenis van 'gerechtigheid' aan hadden
gegeven.
- 13, dit getal symboliseerd de dood en de gedaanteverwisseling. Behalve in de misdaden die door de Rosa
Rossa gepleegd worden, komt dit getal ook vaak voor in delicten die door satanistische organisaties
gepleegd worden. In die laatste ziet men ook vaak het getal 18 een rol spelen, omdat 18 niets anders is dan
drie keer 6, dwz 666.
- tenslotte vinden we heel vaak alle veelvouden van het getal 11 terug, vooral het getal 33, dat niet alleen de
vermenigvuldigen van 11 door 3 is, maar ook het getal van de hoogste graad van initiatie bij de
vrijmetselaars.
Verder is het nog nuttig om te weten dat, behalve de veelvouden van het getal 11 en 13, alle andere getalen
altijd herleid worden tot éen getal (dwz dat als de numerieke waarde van een datum bijvoorbeeld 25 is, je
dan de twee cijfers 2 en 5 bij elkaar moet optellen, waar hiet het getal 7 oplevert dus.)
Sommige data zijn bijzonder symbolisch te noemen omdat ze een combinatie opleveren van twee of drie
symbolische getallen. Want getallen kunnen op nog andere manieren met elkaar gecombineeed worden dan
via eenvoudige optelling (zie Papus: 'De wetenschap van de getallen'). Bijvoorbeeld bij de datum van de
moord op Ludwig van Beieren, 13.6.1886, komt zowel het getal 13, dat van de dood dus, als het getal 33
van de hoogste vrijmetselaars graad voor. De moord ging de boeken in als zelfmoord door verdrinking, maar
onlangs is men tot de ontdekking gekomen dat het in feite om een complot ging.
Om een recenter voorbeeld te geven: Cecilia Gatto Trocchi (een van de grootste deskundigen op het gebied
van esoterisme in Italie, en iemand die vaak had gewezen op een vorm van satanisme in kringen van 'witte
boorden' en in die van de politiek) stierf op 11.7.2005. Als je de laatste twee cijfers bij elkaar optelt, krijg je
zeven, zodat je het getal kunt herschrijven als 11.77, en dat is een erg symbolisch getal. Want 11 =
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gerechtigheid, en 77 is een getal dat vaak aangetroffen wordt bij satanische misdaden. Bovendien, als je alle
cijfers van het getal bij elkaar optelt, krijg je 16, dat wil zeggen 1+6, dat is 7. ofwel het volmaakte getal en het
voornaamste getal voor de Rode Roos. Met andere woorden: alleen al door de datum te analyseren en
vanuit de wetenschap dat deze professor zich met dit soort onderwerpen bezig hield, is de hypothese dat het
hier om een moord ging waarschijnlijk, en op zijn minst zou het reden moeten geven om verder onderzoek
naar haar dood te verrichten. Maar het spreekt voor zich dat haar dood als zeflmoord de archieven in ging.
2 PRAKTISCHE VOORBEELDEN OM BOVENSTAANDE TE ILLUSTREREN: DE ZAKEN COGNE EN
ERBA
Twee moorden die de afgelopen jaren gepleegd zijn, in Cogne en in Erba, zijn voor mensen die die
deskundig zijn op het gebied van de studie van esoterisme heel duidelijke voorbeelden van rituele moorden.
Maar vanwege verschillende motieven en redenen worden ze niet als zodanig herkend en behandeld door
de autoriteiten. We zullen zien hoe dat kwam.
Allereerst zijn er de data:
Voor de zaak in Erba: 11.2.2006. Numerieke waarde: 13. Merk op dat het om de 11de gaat, ook zo'n
symbolisch getal.
Voor de zaak Cogne: 30.1,.2002. Numerieke waarde: 8.
Dan zijn er de aanwijzingen die bestaan uit het feit dat in beide moordzaken het wapen waarmee de
moorden gepleegd werden, niet wordt teruggevonden. In het geval Erba is dat theoretisch niet
onwaarschijnlijk omdat de daders daar genoeg mogelijkheden hadden om het wapen te laten verdwijnen,
maar bij de moord in Cogne is het minder goed te begrijpen hoe de dader, Anna Maria Franzoni, het
moordwapen binnen een paar minuten in zo'n kleine omgeving als de plaats Cogne heeft kunnen laten
verdwijnen.
Een andere aanwijzing is de grote hoeveelheid bloed die overal aangetroffen werd op de plek van de
kindermoord in Cogne. De schedel van het kind was verbrijzeld en uit een gat in zijn hoofd was
hersenweefsel naar buiten gekomen.Omdat de Rosa Rossa voor haar rituelen delen van lijken gebruikt, rijst
er twijfel of het extreme geweld dat hier gebruikt werd, wel de daad van de moeder zelf of van een of andere
maniakale moordenaar was, of dat het niet veeleer tot doel had om een fetish te bemachtigen dat gebruikt
kan worden bij esoterische rituelen. Deze beide gruwelijke faits divers hebben ook gelijkenissen met de
moorden die we in een ander artikel hebben besproken, die op de twaalf vrouwen in Rome: de symboliek die
in de data te vinden is, de onvindbaarheid van het moordwapen, en de grote hoeveelheid bloed die de
slachtoffers verloren hadden.
Verder zijn er nog een hoop feiten en voorvallen met deze twee zaken verbonden die allemaal door de
autoriteiten genegeerd werden. Een maand voor de moord in Cogne had Gabriella Carlizzi- de
onderzoekster die meer dan wie dan ook heeft gedaan om de organisatie Rosa Rossa tegen het licht te
houden- enkele gerechtelijke autoriteiten gewaarschuwd dat de Rosa Rossa een misdaad aan het plannen
was waarbij ze een kind van drie met een bijbelse naam zouden ombrengen, en dat dat zou gebeuren op
een plek die met de naam 'Paradijs' verbonden was. Deze onderzoekster wist dat omdat zij al jarenlang
bezig was de codes te ontcijferen waarmee de leden van de Rosa Rossa onder elkaar berichten uitwisselen
via de kranten en via de televisie.
En wat zij voorspelde was ook exact wat er gebeurde. Maar uiteraard vindt iedereen dat mevr. Carlizzi gek
is, want in onze moderne wereld wil niemand die denkt dat hij rationeel en intelligent is geloven aan zulke
bijgelovige stommiteiten als het idee dat deze organisatie Rosa Rossa met haar leden communiceert via de
kranten en de tv: dat is 'science-fiction', toch!?
http://zaplog.nl/zaplog/article/de_vrijmetselaars_methode_van_moorden_iii_het_verschijnsel_rituele_moord_he

Inteldocu
Complete artikel: inteldocu.blogspot.com
Inteldocu is een blog waar verzamelde links mbt terrorisme, geheime diensten, oorlog
etc worden geplaatst. Deze maand is er weer een flinke update geweest op
inteldocu.blogspot.com met een groot aantal interessante documentaires. Onder
andere documentaires over de Taliban, Timothy McVeigh, the unabomber, de BaaderMeinhof groep, skinheads, Animal liberation front, de black panthers, de aanslagen
van 7/7, Antifa en de Stasi. Hiernaast deze maand nog vele andere pareltjes...
Deze maand ook een aantal auidiobooks zoals The art of war van Sun Tzu, Orwells
1984 en The animal farm en The shock doctrine.
En wat te denken van een aantal ebooks als 17 boeken en 12 essays van Noam Chomsky, The
encyclopedia of terrorism, 3 issues van counter terror business en 3 issues van de Lucent terrorism library.
Al met meer dan de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen!
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Iran nieuwe president OPEC, dreigt Europa impliciet met olie oorlog
Gaat Europa opnieuw door de knieën voor de Arabische wereld?
De Iraanse despoot Mahmoud Ahmadinejad ontpopt zich steeds
meer als de nieuwe 'koning van het Midden Oosten'.
Iran wordt de nieuwe president van de OPEC, de machtige
Organisatie van Petroleum Exporterende Landen. Bij deze in het
Westen nauwelijks opgemerkte ontwikkeling vallen twee
verontrustende zaken op: ten eerste werd Iran unaniem gekozen tot
nieuwe leider, wat betekent dat de andere Arabische landen bang
zijn voor Iran, dat steeds meer invloed krijgt. Ten tweede heeft de
nieuwe president onmiddellijk gedreigd dat de 'zekerheid van
energie zonder Iran geen betekenis heeft'. Dat Irans pijlen in dat
opzicht in toenemende mate op Europa gericht worden blijkt uit het feit dat Europese oliefirma's een
ultimatum voor hun kiezen kregen: doe (weer) zaken met ons, of we nemen jullie bezittingen in beslag.
Dat Iran, aartsvijand van zowel Israël als Amerika, zonder tegenstem tot nieuwe president van de OPEC
werd gekozen is een slag in het gezicht van Washington, dat middels niet aflatende diplomatie en
ongekende wapenverkopen -$ 60 miljard aan o.a. gevechtsvliegtuigen voor Saudi Arabië- de steun van haar
Arabische bondgenoten probeert te houden. Dat deze 'bondgenoten' echter uitgerekend Iran als hun hoofd
kiezen is opnieuw een teken aan de wand dat de invloed van de VS in de wereld snel aan het afnemen is.
Saillant detail en extra pijnlijk voor de regering in Washington is het feit dat de nieuwe president de Iraanse
olieminister Seyed Masou Mirkazemi is. Mirkazemi is tevens een hoge commandant bij de Iraanse
Revolutionaire Garde, die door zowel Amerika als Europa als een terreurorganisatie wordt beschouwd.
Kortom: de OPEC wordt binnenkort geleid door een terrorist.
Arabische landen steeds banger voor Iran
De angst voor Iran slaat langzaam maar zeker om zich heen in de Arabische wereld. Onlang hielden Saudi
Arabië en Egypte voor het eerst militaire oefeningen om een potentiële Iraanse invasie van het
eerstgenoemde land af te slaan. De Arabische wereld heeft dan ook alle reden om bang te zijn voor het
regime van Mahmoud Ahmadinejad. De regering Obama kondigt tenslotte al bijna 2 jaar het vertrek van de
Amerikaanse troepen uit Irak en Afghanistan aan. Dat betekent dat de Arabieren er binnenkort alleen
voorstaan. Dat ze nu al kiezen om in de OPEC unaniem te buigen voor Iran spreekt daarom boekdelen.
Iran heeft heel goed in de gaten dat de VS een supermacht op zijn retour is. Op 14 oktober, dezelfde dag dat
de 12 OPEC-landen Iran kozen tot hun nieuwe leider, bezocht Mahmoud Ahmadinejad zijn Hezbollah
vriendjes in Libanon. Zijn hardop uitgesproken boodschap was wederom dat de 'Zionistische staat' Israël
spoedig zal verdwijnen, en dat alle Joden gedwongen zullen moeten terugkeren naar de landen waaruit ze
vandaan kwamen. Dit was niet alleen een boodschap aan Israël maar ook aan de VS en aan Irans OPECondergeschikten: wij zijn de regionale macht waar jullie écht bang voor moeten zijn. Wat Amerika ook
belooft, uiteindelijk gaan zij naar huis. Dus jullie kunnen maar beter rekening met ons gaan houden.
Pijlen Iran richten zich nu ook op Europa
Nu de Moslim-Broederschap op het punt staat Egypte over te nemen, Turkije zich naast Syrië, Hezbollah en
de Palestijnen in het Iraanse kamp heeft geschaard en de Amerikaanse relaties met Israël onder Obama
danig bekoeld zijn is het geen wonder dat de OPEC zich in toenemende mate achter de nieuwe 'koning van
het Midden Oosten' schaart. Die heeft daarbij een machtig wapen in handen: olie, en vooral de prijs hiervan.
Volgens Vladimir Yevseyev, directeur van het Russische Center of Public Policy Research, zal Iran zeker
proberen de olieprijs te laten stijgen. Hoewel dat waarschijnlijk enig succes zal hebben is de echte oorlog die
Iran zal gaan voeren volgens Yevseyev gericht tegen Europa. Als hoofd van de OPEC zal Iran zijn positie
gebruiken om het Europese sanctiebeleid, waardoor de olieverkopen van Iran worden gefrustreerd, tegen te
gaan. De Russische directeur gelooft niet dat dit heel effectief zal zijn, maar denkt dat Iran het in eigen ogen
zal 'moeten proberen'. Op 30 september besloten vier van Europa's grootste oliemaatschappijen - Shell,
Total, Statoil en Eni- om geen zaken meer te doen met Iran. Dit besluit vloeide voort uit het Europese beleid
om de handel met en investeringen in Iran te beperken vanwege het nucleaire (wapen)programma van het
land. Als tegenzet heeft Iran nu ook aan andere Europese oliefirma's het ultimatum gegeven om zaken te
(blijven) doen met Iran, of dat anders hun bezittingen in beslag zullen worden genomen.
Iran bedreigt impliciet 'zekerheid van energie'
Daarnaast heeft Iran nog een ander wapen: veiligheid, of juist het ontbreken daarvan. Nederland, Duitsland,
Frankrijk en Italië zijn voor vrijwel 100% afhankelijk van geïmporteerde olie. Bijna de helft van Europa's olie
komt uit het Midden Oosten. Het meeste daarvan wordt vervoerd via de Perzische Golf, die het grootste deel
van de kust van Iran vormt. 'Zekerheid van energie heeft zonder Iran geen betekenis', dreigde OPECs
nieuwe president op 14 oktober. Mirkazemi voegde er fijntjes aan toe dat de internationale gemeenschap en
Europa hier goed notie van moeten nemen.
Er zal niet veel voor nodig hoeven zijn om de olieprijs opnieuw fors te doen stijgen. Volgens wereldwijde
schattingen zal het Midden Oosten door toenemende schaarste binnen vijf tot tien jaar 's werelds meest
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waardevolle bron van olie worden, waarbij Iran één van de weinige landen zal zijn die een overschot aan
olievoorraden zal hebben. 'De (politieke) risico's worden groter,' verklaarde Yevseyev. 'Ik zie niet hoe dit
veranderd kan worden, omdat ik geen enkele reden zie voor een toenadering tussen Iran en Europa. Europa
ziet het Iraanse presidentschap van de OPEC namelijk als een probleem dat bestreden moet worden en niet
als een mogelijkheid om toenadering te zoeken tot Iran.' En dat is terecht, want er zijn slechts weinig
regimes op Aarde die zó totalitair, fascistisch en mensonterend zijn als de theocratische overheid van de
omstreden islamitische republiek.
Europa weer door de knieën voor de macht van olie?
Europa heeft olie nodig. Het Midden Oosten heeft olie, en Iran wil dat gebruiken als een manier om Europa
onder druk te zetten. Europa wil niet dat Iran kernwapens krijgt, en Amerika... Amerika wil er alleen maar zo
gauw mogelijk weg. Dat laat de rest van de OPEC achter met het kruitvat Iran, dat ze om begrijpelijke reden
zo veel mogelijk proberen te paaien. In een wereld die wordt geregeerd door de macht van olie gelooft Iran
dat het een steeds belangrijkere, onaantastbare positie heeft. Als OPECs op één na grootste olieproducent
heeft het land dan ook de juiste kaarten in handen om zijn eigen agenda uit te voeren en bijvoorbeeld een
kernwapenmacht te worden. Dat is niet bepaald iets waar Europa mee wil en zal kunnen leven, wat niet
gunstig is voor de vooruitzichten op eventuele vrede in het Midden Oosten. De toch al verhoogde spanning
in en rond 's werelds meest explosieve regio zullen dan ook nog verder gaan oplopen. En wat gaat Europa
daaraan doen? Zal Europa buigen voor de Iraanse en Arabische druk, en nóg meer afstand nemen van
bijvoorbeeld Israël? Het zou niet voor het eerst zijn dat Europa capituleert onder dreiging van het oliewapen;
in de jaren '70 zette ons continent na de oliecrises de poorten wijd open voor ongelimiteerde
moslimimmigratie. Dat was de prijs die we moesten betalen om weer voldoende olie geleverd te krijgen.
Of het dat ook waard was is -gezien de toenemende problemen met de islam- iets waar steeds meer
mensen aan beginnen te twijfelen. De kans dat het weinig standvastige Europa bij een nieuwe, door Iran
gegenereerde crisis opnieuw door de knieën gaat is gezien de ervaringen in het verleden echter levensgroot.
Xander - Bron: The Trumpet
"Iraans cyberleger" stort zich op botnet
Vandaag,11:43 door Redactie
Een groep hacktivisten die zichzelf het "Iraanse cyberleger" noemt en eerst nog allerlei websites bekladde,
houdt zich nu bezig met het creëren en verhuren van botnets. Vorig jaar december wist de bende de
websites van Twitter en Chinese zoekmachine Baidu te bekladden. Daarop verschenen berichten over het
Westerse embargo tegen Iran. In september van dit jaar werd het populaire techblog TechCrunch gehackt
en voorzien van drive-by download malware. Tijdens het onderzoek ontdekte beveiligingsbedrijf Seculert dat
er een verband tussen deze en andere aanvallen en het Iraanse cyberleger was.
De aanvallers gebruikten een exploitkit met verschillende exploits voor het infecteren van ongepatchte
internetgebruikers. De exploitkit had een zeer eenvoudige user interface, wat Seculert doet vermoeden dat
het door één groep werd ontwikkeld en gebruikt. Bij het beheerderspaneel vonden onderzoekers het adres
Iranian.cyber.army@gmail.com, dat eerder op de bekladde websites was aangetroffen.
Volgens de statistiekenpagina zouden inmiddels 400.000 machines besmet zijn. De teller zou echter om de
zoveel tijd worden gereset, waardoor het werkelijke aantal infecties mogelijk veel hoger ligt. Seculert zag dat
het aantal infecties rond de 14.000 per uur ligt. Aangezien de exploitkit al twee maanden actief is, komt men
op een potentieel aantal infecties van 20 miljoen machines. Het beveiligingsbedrijf benadrukt dat het om een
schatting gaat, maar weet wel dat delen van het botnet aan andere groepen worden verhuurd. Deze groepen
installeren weer andere malware, waaronder Bredolab, Gozi en Zeus. Security.nl
Google: Street View-haters kunnen gewoon verhuizen
Vandaag,11:00 doorRedactie
Wie niet wil dat zijn huis door Google wordt gefotografeerd, kan gewoon verhuizen, aldus Google CEO Eric
Schmidt. Tijdens een optreden bij CNN's “Parker Spitzer", maakte Schmidt zijn opmerking, die vrijdag ook
via het web werd uitgezonden. Inmiddels heeft CNN de video aangepast en zijn de woorden van de CEO
verwijderd. “Street View, rijden we precies één keer", waarbij de Google topman naar de auto's refereerde
die het laat rondrijden. "Dus, je kunt gewoon verhuizen, niet?" aldus een opmerking van Schmidt richting cohost Kathleen Parker. Iets later moest de CEO lachen, waardoor het onduidelijk is of de opmerking grappig
bedoeld was. Een woordvoerder van Google laat in een verklaring weten dat Schmidt wilde benadrukken dat
Street View alleen statische afbeeldingen maakt en geen real-time beelden biedt, of informatie verstrekt over
waar mensen zijn. Eerder bekende Google al dat het bij het in kaart brengen van draadloze netwerken voor
Street View ook e-mails en wachtwoorden had onderschept en bewaard.
Security.nl
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Weer een stapje dichterbij: betalen met je elektronische identiteitskaart.
Posted by silviavideler op 27/10/2010
Betalen kan voortaan met elektronische identiteitskaart
De elektronische identiteitskaart, de eID, kan voortaan gebruikt
worden als betaalmiddel. De bedrijven Loyaltek en Proxyclick
stelden de nieuwe toepassing vandaag voor in Sint-LambrechtsWoluwe, in de eetzaal van kunstmestproducent Yara. Ze spreken
van een wereldpremière.
De voorstelling werd bijgewoond door ministers Vincent Van
Quickenborne en Benoît Cerexhe. Van Quickenborne toonde zich
tevreden dat verdere stappen werden gezet om toepassingen te
centraliseren waarvoor nu meerdere kaarten gebruikt worden.
Momenteel wordt het betaalsysteem wel maar gebruikt op twee plaatsen, waaronder Yara. Volgens Robert
Masse, directeur van Loyaltek, dat betaalterminals en bijbehorende software maakt, is er desondanks een
grote vraag. Ook wordt gesproken met Atos Worldline, dat het elektronisch betaalverkeer in België regelt.
Geen schaalvergroting
“Maar a priori willen we de betaalterminals en -systemen aanbieden in welbepaalde omgevingen”, zei
Masse. Op korte of middellange termijn bestaan er geen plannen voor een schaalvergroting, zodat met
name betaalterminals in winkels naast kredietkaarten ook de eID zouden herkennen.
Concreet bij Yara wordt de eID gelinkt aan een betaalrekening van Proxyclick, een bedrijf dat online
maaltijden aanbiedt. Als de werknemers in de eetzaal willen betalen, moeten ze de pincode van hun eID
intikken in een betaalterminal. Die Loyaltek-betaalterminal maakt een verbinding tussen de eID en de
rekening. Proxyclick heeft daarbij geen toegang tot andere gegevens op de eID, zei Proxyclick-directeur
Gregory Blondeau. Het identificeert de klant met een code die het krijgt van Loyaltek.
Linken
Loyaltek maakt het overigens niet alleen mogelijk om de eID te linken aan niet-bancaire middelen, zoals
Proxyclick, maar ook aan bancaire middelen, zoals lopende rekeningen. (belga/adv) Bron: HLN

Is het einde van het valse Oranje-franje tijdperk inzicht?
De politiek heeft genoeg van Beatrix
In de Tweede Kamer groeit de steun voor plannen om de macht van koningin Beatrix in te perken,
constateert De Volkskrant . De Oranjes hebben zo geprust dat het tijd wordt dat ze een toontje lager gaan
zingen.
Een meerderheid ziet voor haar bij de volgende kabinetsformatie geen sturende rol meer weggelegd. Een
uitdijend deel van de Kamer wil haar zelfs helemaal uit de regering verwijderen. Een rondgang langs de
partijen leert dat de welwillende sfeer die de relatie tussen het parlement en het Koninklijk Huis decennialang
kenmerkte, definitief is verdwenen. PVV-leider Geert Wilders nam deze week het voortouw met zijn initiatief
om Beatrix louter nog een ceremoniële rol toe te delen.
Dat voorstel wordt in de Tweede Kamer gesteund door een forse minderheid van 54 zetels, bleek woensdag
rond het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte. Dat zijn de zetels van PVV, GroenLinks,
D66 en de SP. Dat is lang niet genoeg om het meteen waar te maken, want daarvoor is een
grondwetswijziging en dus een tweederde meerderheid nodig.
Een ander concreet gevolg van de afbrokkelende steun wordt waarschijnlijk wel snel merkbaar: bij de
volgende kabinetsformatie wil een Kamermeerderheid geen rol meer voor de koningin.
Geert Wilders liet zich in het debat over de regeringsverklaring ontvallen dat hij er spijt van heeft dat hij
eerder geen steun gaf aan plannen van GroenLinks en D66 om het initiatief in de formatie naar de Tweede
Kamer toe te trekken. Daarop besloten GroenLinks en D66 hun voorstel daartoe opnieuw in te dienen. Dit
kan ook rekenen op steun van de PvdA. Daarmee is er een gewone meerderheid en die is voor dit plan
voldoende. Dit betekent dat bij de volgende formatie niet de koningin, maar de Kamer zelf een informateur
zal aanwijzen.
Het lig aan de rellen rond Oranje, denkt De Volkskrant. Vorig jaar kwam er een omslag in de publieke opinie
door een opeenstapeling van affaires diemet het Koninklijk Huis te maken hadden: de vakantievilla van
Willem-Alexander en Máxima in Mozambique, de fiscale sluiproutes van prinses Christina via het werkpaleis
van haar zus Beatrix, het jarenlange gratis vliegen van de Oranjes en het onderhoud van Beatrix’
Bron Welingelichte kringen
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Tegenlicht: Brief uit Polen
wo, 27/10/2010 - 22:15 — Ivo
Op 10 april 2010 verloor het Poolse volk in een klap bijna zijn gehele
politieke top. Het regeringsvliegtuig met daarin de Elite van de Poolse
macht was op weg naar de herdenking van één van de grootste
trauma's uit de Poolse geschiedenis; de moordpartij bij het Russische
dorpje Katyn. Daar werden in 1940 meer dan twintigduizend Polen
vermoord door de Russische geheime dienst. Toeval? Het officieel
verhaal is wankel en het Poolse volk geloof niet in een ongeluk maar
eerder opzet. Maar uit welke hoek komt zou de opzet zijn kunnen
komen.
Polen is een belangrijke positie in het geopolitieke schaakbord. Zowel voor Rusland als Europa en Amerika.
George Friedman, Amerikaanse politieke wetenschapper, ziet vele potenties en belangen rondom de positie
van Polen. Door de toetredingen van de voormalige Russische landen zoals Polen is Rusland en
agressievere houden gaan geven naar deze regio. Zoals bijvoorbeeld het gasconflict tussen RuslandOekraïne die weer gevolgen met zich meebracht voor de gasvoorraden van delen van Europa.
Volgens sommige theorieën zou het om een aanslag gaan als gevolg voor het niet willen vaccineren bij de
H1N1 hoax en zich te verzetten tegen bepaalde opleggingen door Europa. De nu zittende regering is dan
ook prowestersgezind. Dus wat is hier het voordeel in voor Rusland aan? Of was het juist een provocatie
van Rusland naar Polen en het Westen toe i.v.m. het omstreden rakettenschild dat een aanval van Iran zou
moeten weerhouden, maar dus ook Rusland.
Nog altijd is er veel onduidelijkheid over de toedracht van het ongeluk. De officiële versie luid dat de piloten
fouten zouden hebben gemaakt en gebrekkig Russisch spraken. Daarnaast zou het vliegtuig een oud en
slecht model zijn geweest dat al vaker een noodlanding moes maken. Maar toen eenmaal de geluidsbanden
vrij kwamen lijkt het taal gebrek niet te kloppen. Hierbij ontbreekt nog wel op de dag van vandaag 16
seconden van. Volgens een technicus die het vliegtuig onderhield zouden zij snel in staat zijn geweest de
oorzaak van het ongeluk te kunnen achterhalen, als zij toegang hadden gehad tot het vliegtuig. Veel Polen
vinden verklaring van de doodsoorzaak van de slachtoffers summier en vaag beschreven dat luiden,
overleden aan verwondingen. En was de aswolk wel de echte reden dat de meeste Europese leiders niet te
verschenen op de begrafenis van president Kaczynisky?
Kort na het ongeluk verscheen er een filmpje op het internet waarop de eerste momenten na het ongeluk te
zien waren. Op het (analyse) filmpje dat daar op volgde is vaag te zien hoe een paar mensen zich haasten
naar wat lijkt overlevende die om hulp riepen. Vervolgens zijn er geweer schoten te horen en gelach. De
maker van het filmpje zou volgens geruchten kort na het uploaden van het beeldmateriaal zijn omgekomen.
Tegenlicht maakte voor de serie De aanval op Europa een rapportage over de tragedie.Tegenlicht brengt het
latente wantrouwen van het Poolse volk in beeld en schetst hoe dit zich kan ontpoppen tot ontembare
paranoia en hysterie. De ramp in Smolensk laat zien hoe flinterdun het veiligheidsgevoel van de Polen is,
ondanks de inbedding in het grotere Europa.
Maar is dit wel terecht? Zijn de Polen paranoia en hysterie? Is Rusland schuldig aan een complot? Of was er
een Europees belang bij? Of was dit weer een zet door de grote Elite op het wereld schaakbord?
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/tegenlicht-brief-uit-polen

Gigantische storm gijzelt midden-VS
Published by Henk (Beheerder)
Het dondert en het bliksemt in grote delen van de VS. Van
noordelijke staten als Michigan tot en met het zuidelijke Louisiana
zijn tornadowaarschuwingen afgegeven.
Het enorme stormfront, dat volgens Amerikaanse meteorologen “de
grootste storm sinds decennia” genoemd mag worden, brengt
tevens gevaarlijk onweer met zich mee.
Zo zorgde hevige regenval in North Dakota voor grote overlast;
terwijl op hetzelfde moment Chicago geteisterd werd door onweer. Tegelijkertijd werden inwoners uit Indiana
geadviseerd “vooral binnen te blijven”.
Het noodweer, dat waarschijnlijk tot en met vanavond zal duren, beheerst ook Twitter. Veel gebruikers
hebben de storm inmiddels omgedoopt tot windpocalypse.
Bron: amerika.blog.nl

Nieuwsbrief nr. 108 – 4 november 2010 - pag. 48

Palestijnse premier: In augustus 2011 roepen we onze eigen staat uit
'Nog één jaar genade, dan moeten de kolonisten verdwijnen' - Palestijnen dreigen eerdere akkoorden met
Israël te verbreken
Aartsterrorist en massamoordenaar Yasser Arafat (midden op de
muurschildering), die mede de term 'Palestijnen' bedacht, wordt nog
altijd als een held vereerd.
De Palestijnse premier Salam Fayyad heeft tegenover een
verslaggever van de Italiaanse krant Corriere Della Sera verklaard
dat de Palestijnse Autoriteit in augustus 2011 een eigen staat zal
uitroepen, of er nu wel of geen vredesverdrag met Israël ligt. Is dat
tegen die tijd niet het geval dan dreigt een frontale botsing tussen
de Joodse staat en de Palestijnen over de toekomst van Judea en
Samaria.
'De deadline is volgend jaar zomer. Dan moet de Israëlische bezetting van de Westbank eindigen,' aldus
Fayyad. 'In 2011 vieren we het 66 jarig bestaan van de VN, en de VN zal dan de geboorte van onze staat
vieren.' Hij voegde eraan toe dat de Palestijnen zich daar nu al op moeten gaan voorbereiden door het
oprichten van diverse overheidsinstellingen.
'Ook de mensen in Gaza moeten bij ons nationale project worden betrokken,' legde de PA-premier uit. 'Het
klopt dat we van mening verschillen, maar het echte probleem is de muur die de Gazastrook afsluit.
Volgende week zal ik proberen Gaza binnen te komen.' Fayyad voegde er aan toe dat de Israëlische
'kolonisten', die hij omschreef als 'gif voor de olijfbomen', moeten verdwijnen. 'We schenken ze nog één jaar
genade. Dan kunnen die koloniën er niet langer meer zijn. Ze zijn overal illegaal, hier en in Jeruzalem.' (1)
Ook Palestijnse Autoriteit wil héél Palestina
Dat de Palestijnen uiteindelijk héél Israël als hun eigen staat willen en daarom niet zullen stoppen met
terreur en haat zaaien als er eenmaal een onafhankelijk Palestina is opgericht, blijkt keer op keer uit de
berichten die er in de Palestijnse media verschijnen. Zo verscheen er in Al-Hayat Al-Jadida krant een
cartoon waarin kinderen worden aangezet tot geweld tegen Israël, waarbij er een minikaartje van Palestina
in beeld werd gebracht. En op dat kaartje was zoals gebruikelijk geen enkele ruimte ingetekend voor de
Joodse staat. (2). De Palestijnse terreurorganisatie Hamas heeft dan ook nooit verzwegen dat het grote doel
de 'bevrijding' van heel Palestina is. 'Hamas gaat Haifa en Acre bevrijden, samen met de legers van de
wereld,' verklaarde de Hamas minister van Binnenlandse Zaken Fathi Hammad afgelopen maandag (3).
Daarbij wees hij met name op Europa, dat ook volgens het Israëlische parlementslid Reven Rivlin 'het werk
voor de Palestijnen verricht'. Dit verwijt maakte hij de president van de Franse Senaat, Gérard Larcher,
tijdens een bezoek in Parijs. (4). 'Er leven honderdduizenden Israëliërs in de nederzettingen, en die zijn géén
obstakel voor vrede,' verwoordde Rivlin het standpunt van de regering Netanyahu. 'Jullie kunnen niet
negeren dat president Bush er veel heeft erkend. De nederzettingen zijn slechts een excuus voor de
Palestijnen aan de onderhandelingstafel.' Recent dreigde de Palestijnse leider Mahmoud Abbas dat de PA
mogelijk éénzijdig een eigen staat uitroept en hier erkenning voor zal vragen bij de VN, iets dat ongetwijfeld
een groot en gewelddadig conflict met Israël zal veroorzaken.
Dat de Palestijnen hier altijd al op aanstuurden bleek onder andere uit de woorden van enkele hoge PLO
(Palestijnse Bevrijdings Organisatie, een terroristisch onderdeel van de PA) officials. Yasser Abed Rabbo
waarschuwde dat als Israël niet ingaat op de Palestijnse eisen -zoals het ontruimen van de Westbank en het
overgeven van oost Jeruzalem- er overwogen wordt om eerder gesloten akkoorden met Israël te verbreken.
Ahmed Majdalani, medelid van het leidende PLO comité, sloot zich bij hem aan. 'We zullen hoogst
waarschijnlijk de Palestijnse verplichtingen die voortvloeiden uit deze akkoorden loslaten, omdat Israël deze
negeert en blijft schenden.' (5)
Palestijnse beloftes nooit nagekomen
Zoals typerend is voor de Arabische en islamitische cultuur wordt de werkelijkheid hier opnieuw totaal
omgedraaid. Zo staat er bijvoorbeeld in de Oslo akkoorden van 1993 dat 'de PLO het recht van de Staat
Israël om in vrede en veiligheid te leven erkent, en zich verbindt aan het Midden Oosten vredesproces... alle
onbesliste onderwerpen zullen opgelost worden door onderhandelingen...' Desondanks heeft de PLO haar
ontkenning van het bestaan van Israël nooit teruggedraaid. De Palestijnse Authoriteit blijft ondertussen op
alle scholen onderwijzen dat héél Israël 'Palestina' is. De gewelddadige Tweede Intifada, waarbij meer dan
1000 Israëlische burgers werden vermoord, werd door de Palestijnen uiterst cynisch de 'Oslo Akkoorden
Oorlog' genoemd, omdat deze enige tijd na het zetten van de handtekeningen uitbrak, zonder dat er vooraf
ook maar enige bereidheid bij de Palestijnen was om te onderhandelen met Israël. In 1996 stemde de
Palestijnse Nationale Raad weliswaar voor het aanpassen van het handvest om de 'artikelen die in strijd zijn
met de overeenkomsten tussen de PLO en de regering van Israël te schrappen', maar deze aanpassing
werd vervolgens nooit uitgevoerd. Naast Hamas is dus ook de zogenaamd gematigde Palestijnse Authoriteit
nog altijd officieel toegewijd aan de vernietiging van héél Israël, aangezien ook het VN-verdelingsplan uit
1947, waarin werd voorzien in de heroprichting van de Joodse staat, nog altijd wordt afgewezen.
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Onderhandelen met je moordenaars?
Geen zinnig mens zou willen praten met iemand die gezworen heeft je te vermoorden, zónder dat deze eerst
openlijk van zijn plan heeft afgezien. Toch is dit precies wat de hele internationale gemeenschap, met
Europa en Amerika voorop, van Israël verwacht. Hoe kan de Joodse staat echter ooit serieus vrede sluiten
met een partij wiens doel nog altijd de totale vernietiging van Israël is? Zou de Nederlandse regering ruim 70
jaar geleden (in theorie) met de Nazi's zijn gaan onderhandelen als deze verklaard zouden hebben 'praten
prima, zolang jullie maar al onze eisen inwilligen. En o ja, we bezetten jullie toch wel en Rotterdam gooien
we ook nog plat.'
Ondanks deze krankzinnige situatie blijft de Israëlische regering haar goede wil tonen. Premier Netanyahu
verklaarde dat hij desnoods bereid was tot een nieuwe tijdelijke bouwstop op de Westelijke Jordaanoever als
de Palestijnen Israël erkennen als Joodse staat. Deze erkenning is volgens de premier een absolute
voorwaarde om vrede met de Palestijnen te sluiten (6). De Palestijnen doen nu samen met de hele wereld
alsof dit een nieuwe en onaanvaardbare eis is, terwijl ze hun belofte van 17 jaar geleden om Israël officieel
te erkennen nooit hebben uitgevoerd. Is het vreemd dat de Israëlische bevolking nauwelijks nog enige
waarde hecht aan internationale overeenkomsten, die stelselmatig genegeerd en gebroken worden door de
Amerikanen, de Europeanen en ook door de Palestijnen zélf?
Mahmoud Abbas weigert categorisch de Joden als een volk te erkennen, terwijl het bestaan van het Joodse
volk door niet één onafhankelijke wetenschapper op Aarde wordt betwist. Tegelijkertijd eist hij wél erkenning
voor de Palestijnen als 'volk', terwijl daar historisch gezien geen flintertje bewijs van is. Ook de Palestijnen
zélf zien zich in eerste plaats als moslims, daarna als Arabieren, en dan pas als 'Palestijn', een term die om
puur politieke redenen werd uitgevonden door onder andere aartsterrorist Yasser Arafat.
Palestijnse jongeren willen Sharia staat
Het voortdurende aanzetten tot haat tegen de Joden en tegen Israël door de Palestijnen begint steeds meer
vruchten af te werpen. Uit een recent onderzoek, uitgevoerd door het Palestijnse Centrum voor Onderzoek
en Culturele Dialoog (PCRD) blijkt dat 38,3% van de jonge Palestijnen een streng islamitische staat wil op
basis van de Sharia wetgeving, en dat nog eens 34,7% een combinatie wil tussen de Sharia en civiele
wetgeving. Slechts 22,9% ziet wel iets in een democratische Palestijnse staat die niet gebaseerd is op de
islamitische ideologie. Ook zien de meesten van hen in Iran de natuurlijke bondgenoot van de Palestijnen.
(7)
Mochten de Palestijnen inderdaad volgend jaar besluiten tot het éénzijdig uitroepen van een eigen staat, dan
zal de reactie van Israël waarschijnlijk het opnieuw inzetten van het leger in Judea en Samaria zijn en
mogelijk het uitvaardigen van een tegenverklaring waarin staat dat (delen van) deze oorspronkelijk Joodse
gebieden permanent bij Israël horen. Het valt dan niet moeilijk voor te stellen dat het directe gevolg hiervan
een oorlog zal zijn die zich mogelijk tot de hele regio zal uitbreiden.
Xander - (1) Jerusalem Post ; (2) Arutz 7 ; (3) Jerusalem Post ; (4) Ynet News ; (5) Arutz 7
(6) Haaretz ; (7) Arutz 7

Dichterbij een cashless society
Nieuwe creditcards met 'contactloze' technologie worden uitgerold
naar miljoenen creditcard-gebruikers, een teken dat geld op een dag
verledentijd is. De nieuwe technologie op de kaarten stelt gebruikers
in staat om eenvoudig met hun creditcard langs een betaalterminal te
gaan voor aankopen van minder dan £ 15 - zonder de noodzaak om
hun PIN code in te tikken – het bespaart u tijd bij elke aankoop.
MBNA, de grootste creditcard geldschieter in Europa, begint een
programma om contactloze credit cards uit te rollen voor miljoenen
Britse klanten. Het betekent dat er meer dan vijf miljoen MBNAuitgegeven creditcards met contactloze technologie zullen zijn tegen
het eind van 2011; naast zo'n tien miljoen soortgelijke krediet-en
debet kaarten op de Britse markt.
Onderzoek heeft uitgewezen dat tweederde van de burgers geloven dat wij in de toekomst in staat zullen zijn
om goederen te kopen doormiddel van vingerafdrukherkenning, en een derde denkt dat wij zullen betalen
door het scannen van onze netvlies. (“Fout” red.)
ITN.Co.Uk - Lees ook:
Is hard currency on its way out? Introducing the new virtual world currency
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Nederland wordt een Gewoon Klein land
Geplaatst op: vrijdag 29 oktober 2010 door: Emmeke Smit
Een verlies van de Nederlandse zetel in het Internationaal
Monetair Fonds heeft onherroepelijk dominogevolgeb voor andere
invloedrijke posten. Vooral de zetel bij de Wereldbank staat dan
ter discussie. Volgens het Financieele Dagblad dreigt Nederland
terug te zakken naar de poitie van gewoon klein land. Want ook de
posities bij de G20 en het Basels Comité van banktoezichthouders
Experts vrezen een domino-effect waarbij de positie van
Nederland in de wereld op verschillende fronten sterk zal
verslechteren. De Nederlandse IMF-zetel staat ter discussie sinds de G20 vorige week een akkoord sloot
over de hervorming van het IMF. Nederland is deze keer niet uitgenodigd voor de G20.
‘Al die netwerken hangen met elkaar samen’, zegt Jeroen Kremers, voormalig IMF-bewindvoerder in het FD.
‘Als je in één of twee cruciale internationale organisaties niet meer zit, kan dat een zichzelf versterkend
vliegwiel worden. Als we uit de G20 en ook uit het IMF raken, dan wordt het voor Nederland heel moeilijk.’
Ex-ING-bestuurder Cees Maas, die als topambtenaar bij Financiën veel met het IMF te maken had, deelt de
zorgen. ‘Als je je zetel in het IMF opgeeft, geef je ’m uiteindelijk ook op in de Wereldbank.’
Huidig bewindvoerder bij het IMF, Age Bakker, zegt dat de IMFzetel gekoppeld wordt aan aanwezigheid in
andere fora, bijvoorbeeld in de G20. ‘Nederland speelt nu een heel belangrijke rol in centralebankenland,
met name door de positie van Nout Wellink. Dat moeten we behouden.’
Zie voor de achtergronden de weekeindkrant van het FD.
http://welingelichtekringen.nl/nederland-wordt-een-klein-land.html

Hezbollah kondigt openlijk staatsgreep Libanon aan
Russische S-300 raketten mogelijk via Venezuela naar Iran
En weer dreigt een land te bezwijken onder de islam. Na de val
van Libanon zullen de terroristen van Hezbollah (foto) zich op hun
belangrijkste prooi storten: Israël.
Voor de eerste keer in zijn bestaan heeft de door Iran, Syrië en
Turkije gesteunde islamitische terreurgroep Hezbollah een
gewapende machtsovername van Libanon aangekondigd.
Afgelopen donderdag hield het terroristenleger een massale
oefening ter voorbereiding op wat 'Uur Nul' wordt genoemd, het moment waarop Hezbollah volgens eigen
zeggen in slechts twee uur tijd de macht in Libanon zal overnemen van de regering Hariri. Waarnemers
denken dat de staatsgreep in Libanon de laatste stap is die zal leiden tot een nieuw militair treffen met Israël.
Aan het einde van de landelijke oefening hield Hezbollah leider Hassan Nasrallah een toespraak die door
alle Libanese partijen werd geïnterpreteerd als een oorlogsverklaring aan de Libanese regering en de
aankondiging van nieuwe agressie richting Israël. De moslimterroristen bereiden militaire actie voor nu het
Speciale Libanese (VN) Tribunaal de terreurorganisatie officieel in staat van beschuldiging wil stellen
vanwege de moordaanslag op de Libanese premier Rafiq Hariri -de vader van de huidige premier Saad
Hariri- vijf jaar geleden.
De 'Uur Nul' oefening was tevens een reactie op een recente oefening in 'electronische oorlogsvoering' van
het Israëlische leger, iets waar de Joodse staat een vreeswekkende reputatie in heeft opgebouwd.
Hezbollah lijkt doelbewust gebruik te willen maken van de politieke zwakte in zowel Libanon als in de
Verenigde Staten, waar president Obama alle moeite doet om een enorme nederlaag bij de
Congresverkiezingen morgen af te wenden. Daarnaast lijkt Saudi Arabië vooral bezig met het proberen te
voorkomen van een Iraans gezinde regering in Irak en hebben de invloedrijke Arabieren even niet veel oog
voor Libanon. Hezbollah voelt zich hierdoor gesterkt en stuurt gewapende militia de straten van Beirut op, in
de wetenschap dat de Westerse media zich vooral gericht hebben op de bompakketjes die al Qaeda vanuit
Jemen richting de VS heeft gestuurd. Ondertussen heeft de regering in Jeruzalem -op dit moment in de ban
van een vrij onbenullig 'schandaal', namelijk het feit dat minister van Defensie Ehud Barak een illegale
werkster in dienst zou hebben- Rusland gewaarschuwd dat de S-300 luchtafweerraketten die Moskou aan
Venezuela gaat leveren mogelijk doorverkocht gaan worden aan Iran. Eerder dit jaar verklaarden de Russen
de al in 2007 afgesproken levering van S-300 raketten aan Iran in het kader van de VN-sancties tegen te
houden.
Xander - DEBKA ; Jerusalem Post
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Franse activisten roepen op tot internationale bankrun op 7 december
Ierland overweegt pensioenfondsen te plukken om overheidstekorten aan te vullen
Lange rijen voor pinautomaten ergens in Nederland. Als slechts een
paar procent van de burgers gehoor geeft aan de oproep, dreigt het
hele financiële systeem in te storten.
De massale, tegen de bezuinigingsplannen van de overheid gerichte
protestacties, demonstraties en stakingen in Frankrijk hebben een
aantal verontwaardigde activisten ertoe gebracht een internationale
oproep te doen aan alle burgers om op 7 december massaal je geld
van de bank te halen (1). Het initiatief, dat inmiddels bijval krijgt uit
Duitsland en Italië, is omstreden, omdat als hier massaal gehoor aan
wordt gegeven, vrijwel zeker de instorting van het hele Westerse
financiële systeem het gevolg zal zijn.
De Franse activisten stellen dat alle regeringen feitelijk worden geleid door de banken en de grote
multinationals, en de gewone man zijn woede dus tegen hén moet richten. Tenslotte moeten in alle landen,
ook in Nederland, miljarden bezuinigd worden op overheidsvoorzieningen, pensioenen en uitkeringen, terwijl
de banken en financiële instellingen, die door hun eigen risicovolle speculaties in grote problemen waren
gekomen, zonder blikken of blozen met honderden miljarden belastinggeld werden gered en uitgekocht - ten
koste van de burgers.
Het Franse 'Stop Bank' initiatief (2) krijgt inmiddels de steun van de tegenstanders van het zwaar omstreden
Stuttgart21 Openbaar Vervoer plan. De Duitsers noemen de actie de 'Schwaben-Bankenstreich'
(bankenklap). Italiaanse navolgers spreken zelfs van een heuse 'revolutie'. (3) Het is niet onwaarschijnlijk dat
de actie zich over meer Europese landen zal verspreiden. Zo wordt in Ierland overwogen om de
pensioenfondsen te gebruiken om het enorme tekort van de overheid aan te vullen, iets dat ongetwijfeld op
enorm verzet zal stuiten. (4)
De massale protesten in onder andere Frankrijk en de oproep om de banken ten val te brengen werd al vorig
jaar voorspeld door de op deze site regelmatig aangehaalde voorman van het Trends Research Institute,
Gerald Celente. In recente interviews herhaalt hij slechts waar hij al jaren van overtuigd is, namelijk dat het
hele financiële systeem zal instorten en de Westerse wereld, met de Verenigde Staten voorop, langdurig in
de 'Grootste Depressie Ooit' gestort zal worden, met maatschappelijke en sociale wanorde en chaos tot
gevolg.
Zelfs een beperkte bankenrun op 7 december zal vrijwel zeker het hele financiële systeem in het Westen
platleggen. Hoezeer de woede van vele ook te begrijpen en veelal gerechtvaardigd is, burgers dienen goed
te beseffen wat ze hiermee mogelijk in gang zullen zetten. Daarnaast is het niet uitgesloten dat als de
oproep massaal gehoor dreigt te krijgen, de autoriteiten zullen ingrijpen.
Mede vanwege de mogelijk verstrekkende gevolgen voor vele miljoenen mensen beëindig ik dit bericht dan
ook met een zeldzaam persoonlijk advies om hier niet aan mee te doen. Hou echter wél alle berichten in de
gaten en besef dat als slechts 10% van de burgers -en mogelijk zelfs minder- aan deze oproep gehoor geeft,
de financiële ineenstorting een feit zal zijn omdat vrijwel al ons (uw en mijn) geld op de bank alleen maar uit
digitale cijfers bestaat.
Xander - (1) Zonnewind.be ; (2) Stop Banque ; (3) Facebook ; (4) Birdflu666 - Zie o.a. ook:
07-09: Schuldencrisis Eurozone gaat kritieke fase in
11-08: Topeconoom Armstrong: Instorting Westen nabij
12-05: 'Wereldwijde valutacrisis aanstaande'
08-05: 'Griekse opstand zal zich over de hele wereld verspreiden'
07-05: Bailout Griekenland slechts uitstel van executie; Europa gevangen in web van schuld
22-04: Gerald Celente: 'Eén van mijn belangrijkste Trends Rapporten ooit'
17-04: 11 voorbeelden van de krankzinnige corruptie in het Westerse financiële systeem
23-03: Gerald Celente: Voorspelde Crash van 2010 gaat absoluut komen
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Turkije verklaart zich officieel tot vijand van Israël
Griekenland kan stroom illegalen uit Turkije niet meer aan
Drie jaar oud kaartje dat werd afgedrukt in de bekende Turkse krant
Günes. De Turkse expansiedrift omvat onder andere delen van
Griekenland en Irak. Noord Cyprus wordt reeds sinds 1974 door
Turkije bezet (de bezetting die in Europa gemakshalve 'vergeten'
wordt, inclusief het daaraan gekoppelde vluchtelingenprobleem).
De Nationale Veiligheids Raad van Turkije heeft voor de allereerste
keer Israël bestempeld als een grote bedreiging. Na talloze eerdere provocerende en haatdragende, tegen
Israël gerichte uitspraken en acties van de islamitische regering in Ankara heeft Turkije Israël nu ook officieel
tot vijand verklaard. De extremistische regimes van Iran en Syrië werden echter van de lijst vijandige landen
afgehaald.
Naast Syrië en Iran verdwenen ook Bulgarije, Georgië en Armenië van de lijst landen die een bedreiging
vormen voor Turkije. Deze lijst staat in een document dat 'Het Rode Boek' wordt genoemd. Met deze actie
bevestigd Turkije de enorme ommekeer die gaande is sinds het aantreden van de islamitische premier
Erdogan. Turkije vormt nu definitief onderdeel van het anti-Israëlische en anti-Westerse blok van de radicaal
islamitische landen Iran en Syrië, de Palestijnen en de terreurgroepering Hezbollah in Libanon. (1)
De Turken beschuldigen Israël ervan een wapenwedloop in het Midden Oosten te ontketenen en stelt dat
het Midden Oosten kernwapenvrij moet zijn. In de regio beschikken alleen Pakistan en India officieel over
kernwapens; Israël heeft het bezit nooit toegegeven, maar algemeen wordt gedacht dat de Joodse staat zo'n
200 à 400 nucleaire wapens heeft.
Afgelopen week verklaarde de Turkse premier Erdogan al dat Israël op het punt stond Turkije als 'goede
vriend in het Midden Oosten' te verliezen. Ook weigert hij deel te nemen aan een klimaatconferentie in
Athene als de Israëlische premier Netanyahu eveneens aanwezig is (2). Overigens staat Griekenland in het
Turkse 'Rode Boek' als vijandig land te boek. Het is niet geheel toevallig dat de banden tussen Griekenland
en Israël -zowel economisch, diplomatiek als militair- de laatste maanden stevig worden aangehaald.
Ondertussen zwelt de stroom illegalen die vanuit Turkije probeert Griekenland binnen te komen met de dag
aan. Griekenland kan het aantal illegale immigranten uit Turkije niet meer aan en krijgt daarom de hulp van
snel inzetbare interventieteams van de Europese Unie. Vooral in de Griekse grensplaats Orestiada zou
sprake zijn van 'dramatische toestanden'. (3)
Voor christenen met enige Bijbelkennis zal de officiële Turkse vijandschap tegen Israël niet als een
verrassing komen. In de Bijbelse profetieën over de eindtijd -de periode die pal voorafgaat aan de terugkeer
van Jezus Christus op Aarde- zal Turkije deel uitmaken van een coalitie van landen die Israël zal aanvallen.
Tot 2008 was Turkije het enige grote land van deze voorzegde coalitie dat nog geen vijand van Israël was.
Nu dat definitief is veranderd lijkt de invasie van Israël dan ook nog slechts een kwestie van tijd.
De Bijbelse profetieën laten ook de afloop zien van deze aanval op de Joodse staat: alle landen en volken
die deel zullen uitmaken van deze coalitie -ook Turkije- zullen volledig worden vernietigd.
Xander - (1) Jerusalem Post ; (2) Ynet News ; (3) NU

Amsterdam gaat hangjongeren met camera's te lijf
Vandaag,09:50 door Redactie
Het Amsterdamse Stadsdeel West gaat vandalisme en crimineel gedrag van hangjongeren met
toezichtcamera's bestrijden. Naar aanleiding van een aantal incidenten in het voormalige stadsdeel De
Baarsjes, gaf burgemeester Eberhard van der Laan toestemming voor cameratoezicht aan de Jan van
Galenstraat. Ondernemers en bewoners in de straat drongen al langer aan op het plaatsen van de camera's.
Voor het stadsdeel was de maat vol toen tijdens een interview met de Amsterdamse zender AT5 een glas
naar het hoofd van stadsdeelburgemeester Martien Kuitenbrouwer werd gegooid. Kuitenbrouwer beloofde
toen haast te maken met het ophangen van de IP-beveiligingscamera's, hetgeen inmiddels is gerealiseerd.
Met behulp van de camera's wil het stadsdeel ervoor zorgen dat daders makkelijker gepakt kunnen worden,
omdat zij met deze camera's digitaal, en daarmee haarscherp in beeld komen. Dit zou de pakkans moeten
vergroten en zou ook vervolging beter mogelijk maken. De beelden worden op afstand uitgekeken en
vervolgens enkele dagen bewaard, zodat ze eventueel kunnen dienen als bewijs bij strafrechtelijke
vervolging.
Security.nl
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VN erkent chemtrails en besluit tot wereldwijde stop op klimaatbeïnvloeding
Tot nu toe vrijwel altijd afgedaan als gewone uitlaatgassen
(contrails), maar nu blijkt het veelal toch écht om chemtrails te gaan.
Jarenlang werden ze voor gek uitgemaakt: mensen die beweerden
dat overheden over de hele wereld in het geheim met vliegtuigen
chemische stoffen in de atmosfeer sproeien om zo het klimaat te
beïnvloeden. De urenlang zichtbare strepen die deze toestellen
achterlaten worden door hen daarom 'chemtrails' genoemd. Onzin,
zeggen wetenschappers en veel anderen; het zou hier slechts om
normale uitlaatgassen gaan. Nu blijkt echter dat het wel degelijk
'chemtrails' zijn, omdat op een VN-conferentie in de Japanse stad Nagoya het bestaan ervan is toegegeven.
(1)
Het besluit om voorlopig te stoppen met het door onder andere chemtrails proberen te beïnvloeden van het
wereldwijde klimaat werd genomen op de 10e VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) (4)*, dat in 1992
door 187 landen werd ondertekend en waarin ieder lid beloofde om de in eigen land én de in de Derde
Wereldlanden voorkomende soorten en ecosystemen zo goed mogelijk te beschermen. Na jarenlang
mislukte experimenten te hebben verricht zijn officials -waaronder 110 Milieuministers- uit bijna 200 landen
tot de conclusie gekomen dat de risico's van het proberen te beïnvloeden van het klimaat te groot zijn om
mee verder te gaan. (2)
Het nieuwe akkoord is een uitbreiding van het in 2008 genomen besluit om te stoppen met het
experimenteren met het opslaan van Co2 uit de atmosfeer in oceanen door het verspreiden van
voedingsstoffen over het wateroppervlak. Daarna werd de aandacht vooral gericht op experimenten
waarmee door middel van het sproeien van chemische stoffen in de atmosfeer de zonnestraling gedeeltelijk
zou kunnen worden afgeweerd (Solar Radiation Management), om zo de veronderstelde opwarming van het
klimaat te verminderen.
Deze experimenten werden echter vooral gebaseerd op theorieën van een beperkt aantal wetenschappers
uit een gering aantal landen. De VN heeft nu besloten dat geo-engineering -oftewel het 'knoeien' met het
klimaat en de biodiversiteit- te belangrijk is en te veel risico's met zich meebrengt om aan slechts enkele
wetenschappers en landen over te laten. Pat Mooney, directeur van de ETC Group -een internationale
stichting die zich onder andere inzet voor de bescherming van de landbouw biodiversiteit en
voedselveiligheid- juicht het besluit van de VN toe en noemt het een 'overwinning van het gezonde verstand
en een voorzorgsmaatregel.' (3)
Neth Dano, afgevaardigde van de ETC-Group op de Filippijnen, vindt het besluit desondanks niet perfect.
'Sommige delegaties zijn begrijpelijkerwijs bezorgd dat de voorlopige definitie van geo-engineering te smal
is, omdat Co2-opvang en -opslag er niet bij inbegrepen zit... Maar technische ingrepen in het klimaat staan
nu wel vast op de VN-agenda, wat in de aanloop naar de 20e Earth Summit (VN Conferentie Milieu en
Ontwikkeling in 2012 in Rio de Janeiro) zal leiden tot belangrijke debatten. Een verandering is in dat opzicht
natuurlijk essentieel, en geo-engineering is duidelijk niet de weg die we moeten gaan.'
In het rapport 'Geopiracy' verzet de ETC-Group zich tegen diverse technieken waarmee geprobeerd wordt
het klimaat te beïnvloeden, waaronder het veranderen van het weer (HAARP), cloud whitening en cloud
seeding (chemtrails) en kunstmatige vulkaanuitbarstingen die zonverduisterende asdeeltjes in de atmosfeer
brengen. Ook wordt uit de doeken gedaan welke rol het militair-industriële complex (MIC) hierbij vervult.
Los van het feit dat Global Warming inmiddels uiterst omstreden en volgens velen ontmaskerd is als pure
fraude, blijken nu ook de jarenlang in het geheim uitgevoerde risicovolle experimenten met onder andere
chemtrails om de veronderstelde opwarming van de Aarde tegen te gaan niet te werken. Vooral op het
alternatieve internet wordt daarom al langere tijd gedacht dat het sproeien van chemische stoffen met daarin
torenhoge concentraties zware metalen eigenlijk bedoeld is om de bevolking ziek, zwak en weerloos te
maken, zodat er straks zo min mogelijk verzet is als de Nieuwe Wereld Orde wordt ingevoerd. In datzelfde
kader zouden chemtrails eveneens onderdeel zijn van plannen om de wereldbevolking fors te reduceren.
Xander
(1) Belfort Group (Belgische burgergroepering o.l.v. Peter Vereecke) ; (2) Food Freedom ; (3) ETC Group
(4) NOS (vermeldt niets over chemtrails) * Op 21 oktober wél genoemd in de aankondiging van het
internationale persbureau Reuters
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Pinnen, godverdomme!
De banken hebben haast. De financiële val moet dicht, voordat een kritische
massa door heeft dat ze al honderden jaren wordt genaaid. De trits ruilhandel >
goud en zilver > papier en munten > enen en nullen dient zo snel mogelijk te
worden afgesloten en hoe krijg je Nederlanders zo gek? Door het leuk te
maken. Door een Week van het Pinnen te organiseren.
Mocht u er nog niet zijn geweest dan raad ik aan om nu even een kijkje op de
onvermijdelijke website te gaan nemen.
Pompompom pompom pompompom…
Ah, daar bent u weer.
Leuk, toch?
Lachende poppetjes, kleuterkleuren, een olijk trompettertje en natuurlijk de fuik der fuiken: Pin en Win! En
ongetwijfeld worden we 7 dagen lang 24-7 via elk beschikbaar kanaal sufgebombardeerd met ‘veilig,
makkelijk, veilig, goedkoop, veilig, zorgeloos, veilig en veilig’.
Laten we eens met de neus in de website duiken.
‘Heel Nederland Pint en Wint’ is de slogan. Alsof het een voldongen feit is. Wat, het klinkt bijna als een
bevel.
‘Pinnen? Ja, natuurlijk’ is het motto. Hier wordt het pinnen verankerd ( een NLP-techniek) aan de Natuur.
Zullen we deze week tot in den treuren gaan horen.
Pinnen is makkelijker en veiliger dan betalen met contant geld. Niet alleen voor u als consument, ook voor
de ondernemer. Daarom wordt er van 1 tot en met 7 november van alles georganiseerd om het pinnen te
stimuleren.
Weer die arrogante vanzelfsprekendheid. Hoezo makkelijker? Iedereen heeft wel eens de rij achter zich in
de Supermarkt chagrijnig zien worden omdat jouw fucking pasje het weer eens niet doet. En hoezo veiliger?
Als je alle metalen messen gaat vervangen door plastic bestek, wordt een crimineel dan minder crimineel?
Streep ruikt nu al een rat.
Op naar de Veelgestelde Vragen. Let wel: deze zijn gericht aan de ondernemers.
Waarom wordt de Week van het pinnen georganiseerd?
De Week van het pinnen wordt georganiseerd omdat er in Nederland nog te veel betaald wordt met contant
geld.
Pinnen is namelijk veel makkelijker, efficiënter en met name veiliger. Door middel van verschillende
activiteiten willen we deze voordelen onder de aandacht brengen en het pinnen stimuleren tijdens de Week
van het pinnen en daarna.
Geen enkel bewijs, nul onderbouwing. Het is gewoon waar, punt. Ben ik nou gek of druipt het woordje ‘nog’
van dezelfde arrogantie die zo typerend is voor bankiers en bestuurders? En onder de aandacht brengen?
Hoeveel mensen kent u die zeggen: ’ ja, die keuze tussen cash en pinnen vind ik niks, flikker dat geld er
maar uit’? Streep kwam niet verder dan nul komma nul.
Door wie wordt de Week van het pinnen georganiseerd?
De Week van het pinnen wordt georganiseerd door alle partijen die deel uitmaken van de pinketen zoals
winkels, horeca gelegenheden, tankstations, banken en nog veel meer. Niet alleen zij, maar ook de
consumenten in Nederland hebben veel voordeel bij pinnen. De coördinatie van de Week van het pinnen ligt
in handen van Currence (eigenaar van onder andere PIN, Chipknip en iDEAL) en de Stichting Bevorderen
Efficiënt Betalen.
Een rondgang langs een aantal middenstanders in deze stad leert dat vrijwel niemand hierop zit te wachten.
Men vindt de huidige situatie prima zo. Sterker nog, het merendeel bleek niks met deze actie te hebben. Wat
de werkelijke organisatoren betreft: hier ligt een schone taak voor onze onderzoekers om uit te vogelen
welke pipo’s in en achter deze clubs zitten. Streep ruikt een dubbele agenda.
Kan ik voor de Week van het pinnen nog promotiematerialen bestellen?
Nee, dit is niet meer mogelijk. U kunt wel alle materialen zelf downloaden, eventueel bewerken en uitprinten.
Hoe kan ik zo snel mogelijk mijn klanten informeren over de Week van het pinnen?
Eind september / begin oktober heeft u een envelop met promotiemateriaal ontvangen met daarin o.a. een
winkelposter, pinaanbieding poster en wobbler die u op de betaalautomaat kunt bevestigen. Daarnaast is er
op deze website van alles te downloaden. Van standaard teksten tot beeldmateriaal, promotiemiddelen en
banners. Dit is de snelste wijze om op een makkelijke manier uw klanten te informeren over de Week van
het pinnen.
Wat nou ‘georganiseerd door alle partijen’. Dit komt dus duidelijk van 1 kant.
Streep ruikt haast en zelfs een vleugje angstzweet.
Ik vraag momenteel nog een bijdrage voor het pinnen onder een bepaald bedrag? Dat wil ik ook doen
tijdens de Week van het pinnen. Kan dat?
Dat kan wel, maar is natuurlijk niet nodig omdat daartoe geen reden is. Tijdens de Week van het pinnen (1
tot en met 7 november 2010) krijgt u namelijk de transactiekosten van de bank voor het pinnen vergoed.
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Verder zal uw klant, met name tijdens de Week van het pinnen, het “niet echt leuk” vinden indien u een
bijdrage vraagt en misschien ontevreden raken. Onze tip: vraag geen extra bijdrage voor pinnen tijdens de
Week van het pinnen en ervaar de voordelen van deze extra service richting uw klanten.
Streep ruikt een fuik.
Wordt er volgend jaar weer een Week van het pinnen georganiseerd?
Ja, maar alleen indien in 2010 de Week van het pinnen succesvol is. De Week van het pinnen is voor ons
succesvol indien het aantal pintransacties tijdens en ná de Week van het pinnen aanzienlijk toeneemt.
Streep ruikt een kans.
Kom op, creativo’s! Maak het tot een mislukking!
U heeft ruim een week de tijd.
Ik heb geen betaalautomaat, maar wil wel meedoen aan de Week van het pinnen. Kan dat?
Niet dit jaar, maar wellicht wel volgend jaar. Schaf dan wel een betaalautomaat aan. Voor meer informatie
hierover verwijzen we u graag naar www.kominonzefuik.nl
De zoetzure geur van een aap in een mouw.
Ik heb een klacht over de Week van het pinnen? Waar kan ik deze klacht naartoe sturen?
U kunt een mail sturen aan: info@weekvanhetpinnen.nl
Hoe ruikt een mailbom eigenlijk?
Hoe kan ik heel simpel het pinnen stimuleren?
De beste manier om het pinnen te stimuleren is heel simpel. Uw kassamedewerker vraagt voorafgaand aan
het betaalmoment aan de klant of ze willen pinnen. Nog beter is dat uw kassamedewerker, op dat moment,
aangeeft dat u de voorkeur geeft aan pinnen.
Wat heeft de Week van het pinnen te maken met het nieuwe pinnen?
Het nieuwe pinnen is ook pinnen, alleen op een andere manier (betalen met de chip op de betaalpas en niet
meer via de magneetstrip). De Week van het pinnen heeft als doelstelling het pinnen te stimuleren. Het
maakt dus niet uit op welke manier er wordt gepind.
Streep heeft er de neus van vol.
Wat denkt u: is er een verband tussen het jarenlang halfslachtig tot niet aanpakken van de toenemende
criminaliteit en deze actie? Is het toeval dat vlak voor deze ‘Week van’ een proef wordt aangekondigd
waarbij cash betalen in een stukje 020 niet meer mogelijk is?
PS
Remember, remember, the 7th of December. Bovengetekende hevelt in elk geval zijn zuurverdiende enen
en nullen over naar een betrouwbaardere bank. Voor zover die bestaat.
Door Streep op 30-10-2010

Mysterieuze krater van 40 op 15 meter in Duitse woonwijk
Published by Henk (Beheerder)
Opschudding in Schmalkalden, in de Duitse deelstaat Thüringen.
Daar is vannacht een krater ontstaan, te midden van een
woongebied.
De krater is bijna 40 op 15 meter groot en zo’n 20 meter diep.
Volgens de eerste informatie zijn er geen gewonden gevallen, maar
de krater heeft alvast een auto verzwolgen.
Er is nog geen duidelijkheid hoe de krater ontstaan is, aldus een
politiewoordvoerster. Verschillende gezinswoningen zijn
geëvacueerd. Politie en brandweer zijn massaal aanwezig.
Een geoloog sloot mijnbouw uit als oorzaak. De huidige ontstane
krater is 12.000 kubieke meter.
Huizen rondom het gat dat is ontstaan zijn door het voorval ernstig beschadigd. Eén auto is in de krater
gevallen. 23 omwonenden zijn naar aanleiding van het incident geëvacueerd.
Het is niet de eerste keer dat plotseling een krater ontstaat in de buurt van Schmalkalden. Enkele jaren
geleden scheurde de grond open in het dorpje Tiefenort, dat 40 kilometer verderop ligt.
In de deelstaat Thüringen werd lange tijd veel zoutwinning uitgevoerd. Volgens een Duitse
landbouwspecialist is er geen verband te leggen tussen de zoutwinning en de ontstane krater.
Ook wordt in de streek waar beide plaatsen liggen, gegraven naar potas. De grondstof voor glas, mest en
zeep wordt doorgaans op 1.200 meter diepte gewonnen en kan volgens de Duitse media iets te maken
hebben met de krater.
Het gat zal opgevuld worden met kiezelstenen.
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Bron: HLN
Chemtrails: hoe ze het doen - Een vliegtuigmonteur vertelt
"Om redenen die je zult begrijpen als je dit leest, kan ik mijn identiteit niet prijsgeven. Ik ben een
vliegtuigmonteur voor een grote vliegtuigmaatschappij. Ik werk aan één van onze onderhoudsbases in een
grote luchthaven. Ik heb wat informatie ontdekt die je wel belangrijk zult vinden.
Eerst moet ik je iets vertellen over de "pik-orde" onder monteurs. Het is van belang voor mijn verhaal en het
onderwerp waarin je je hebt verdiept.
Monteurs werken graag aan drie dingen. Aan de luchtvaartelektronica, de motoren en de
vluchtcontrolesystemen. De monteurs die werken aan deze systemen ziet men als hoofd van de "pik-orde".
Daarna komen de monteurs die werken aan de hydraulische en airconditioningssystemen. Dan komen
degenen die werken aan de combuis en andere niet-essentiële systemen. Maar helemaal onderaan de lijst
staan de monteurs die werken aan de afval-afvoerpijpen. Geen enkele monteur wil werken aan de pompen,
tanks en pijpen die gebruikt worden om het afval op te slaan van de toiletten.
Maar op elke luchthaven waar ik heb gewerkt zijn er altijd 2 of 3 monteurs die vrijwillig werken aan de
toiletsystemen. De andere monteurs zijn blij het hen te laten doen. Daarom zul je slechts 2 of 3 monteurs
hebben die werken aan deze systemen op elke luchthaven. Niemand besteedt veel aandacht aan deze
jongens en geen enkele monteur maakt contact met andere monteurs die alleen aan de afvalsystemen
werken. Eigenlijk heb ik nooit over deze gang van zaken nagedacht tot afgelopen maand.
Zoals vele luchtmaatschappijen hebben we wederzijdse overeenkomsten met de andere
luchtmaatschappijen die gebruik maken van deze luchthaven. Als ze een probleem hebben met een vliegtuig
zal één van onze monteurs ermee aan de slag gaan. Hetzelfde geldt andersom; als één van onze
vliegtuigen een probleem heeft op een luchthaven waar de andere luchtmaatschappij een onderhoudsstation
heeft, zullen zij ons vliegtuig maken.
Op een dag afgelopen maand werd ik geroepen vanuit ons station om te werken aan een vliegtuig van een
andere maatschappij. Toen ik de oproep kreeg, wist de verzender ervan niet wat het probleem was. Toen ik
bij het vliegtuig was, kwam ik erachter dat het probleem zat in het afvalafvoersysteem. Ik kon niets anders
doen dan erin te kruipen en het probleem te verhelpen. Toen ik in de ruimte kwam, realiseerde ik me dat er
iets niet klopte. Er waren meer tanks, pompen en pijpen dan er zouden moeten zijn. Eerst dacht ik dat het
systeem was veranderd. Het was 10 jaar geleden dat ik aan zoiets gewerkt had. Toen ik het probleem
probeerde te vinden, ontdekte ik al snel de extra pijpen en tanks die niet aangesloten waren aan het
afvalafvoersysteem. Ik had dit net ontdekt, toen een andere monteur van mijn maatschappij eraan kwam.
Het was één van deze monteurs die normaal aan deze systemen werken. Ik liet de klus gelaten over aan
hem. Toen ik wegging vroeg ik hem over de extra uitrusting. Hij zei me dat ik me moest bemoeien over mijn
eind van het vliegtuig en hem laten bemoeien met zijn deel!"
De volgende dag was ik op de computer van de maatschappij om een schema van de verbindingen op te
zoeken. Terwijl ik daar was, besloot ik om de extra uitrusting op te zoeken die ik had gevonden. Tot mijn
verbazing lieten de handleidingen niets zien van de extra uitrusting die ik met eigen ogen had gezien de
vorige dag. Ik dook zelfs in de fabrieksbestanden en vond nog steeds niets. Nu was ik echt vastbesloten om
uit te vinden wat die uitrusting deed.
De volgende week hadden we drie van onze vliegtuigen in onze hoofdhal voor periodieke inspectie. Er
klimmen technici over het hele vliegtuig tijdens deze inspecties. Ik had zojuist mijn werk beëindigd en ik
besloot om een kijkje te nemen bij het afvalsysteem van één van onze vliegtuigen. Met alle technici overal
bedacht ik dat niemand een extra mannetje zou opmerken op het vliegtuig. Vrijwel zeker had het vliegtuig
wat ik koos de extra uitrusting!
Ik begon om het systeem van pijpen, pompen en tanks na te gaan. Ik vond iets wat leek op een controle-unit
voor het systeem. Het een standaard luchtvaartelektronica control box, maar het had geen enkel merkteken.
Ik kon de bedrading van de box naar de pompen en kleppen herleiden maar er zaten geen control circuits in
de unit. De enige draden die in de unit zaten, was een stroomkabel naar de hoofdstroomkabel van het
vliegtuig.
Het systeem had 1 grote en 2 kleinere tanks. Het was moeilijk te zeggen in de krappe ruimte, maar het zag
ernaar uit dat de grote tank 1300 liter kon bevatten. De tanks waren verbonden met een vulklep en een
leegklep dat langs de romp liep, net achter de leegklep voor het afvalsysteem. Toen ik naar deze verbinding
kon kijken onder het vliegtuig, zag ik dat het handig verborgen was achter een paneel onder het paneel dat
gebruikt werd om de afvalafvoer aan te sturen.
Ik begon met het herleiden van de buizen van de pompen. Deze pijpen leidden tot een netwerk van kleine
pijpen, die eindigden in de achterranden van de vleugels en horizontale stabilisators. Als je goed kijkt naar
de vliegtuigen van een groot vliegtuig, zie je een groep buizen, ongeveer zo dik als je vinger, die komt van
de achterranden van de vleugeloppervlakken. Dit zijn de statische ontladingsbuizen. Ze worden gebruikt om
de statische electriciteit af te voeren dat opgebouwd wordt op een vliegtuig tijdens de vlucht. Ik ontdekte dat
de pijpen van dit eigenaardige systeem leidden tot elk van 1 van 3 van deze statische ontladingsbuizen.
Deze buizen zijn "uitgehold" om dat wat ook door deze pijpen stroomt te ontladen door deze nepbuizen.
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Terwijl ik op de vleugel zat, zag één van de managers mij. Hij beval me de hal uit te gaan, zei dat mijn werk
erop zat en ik niet geautoriseerd was voor overwerk.
De volgende dagen had ik het erg druk en ik had geen tijd om mijn onderzoek voort te zetten. Laat op een
middag, twee dagen na mijn ontdekking, werk ik geroepen om een motortemperatuursensor te vervangen op
een vliegtuig dat over twee uur zou vertrekken. Ik handelde de klus af en dook in de papieren.
Ongeveer 30 minuten later werd ik gepaged om de hoofdmanager te zien. Toen ik in zijn kantoor kwam,
kwam ik erachter dat onze vakbondsvertegenwoordiger en twee anderen die ik niet kende op mij wachtten.
Hij vertelde me dat er een ernstig probleem was geconstateerd. Hij zei dat ik opgeschreven was en
geschorst voor het inleveren van vals papierwerk. Hij overhandigde mij een officieel document, dat stelde dat
ik een vals rapport had ingediend over de motortemperatuursensor die ik een paar uur eerder had
ingebouwd. Ik was verslagen en begon te protesteren. Ik vertelde hun dat dit belachelijk was en dat ik dit
werk wel gedaan had. De vakbondsvertegenwoordiger sprak toen en stelde voor dat we een kijkje zouden
nemen bij het vliegtuig om te zien of we het allemaal konden ophelderen. Toen vroeg ik wie de andere twee
mannen waren. De hoofdmanager zei me dat ze vliegtuigveiligheidsinspecteurs waren, maar gaf hun namen
niet.
We gingen naar het vliegtuig, die in de lucht had moeten zijn, maar geparkeerd was op onze
onderhoudsstelling. We openden de motorkap en de vakbondsvertegenwoordiger trok aan de sensor. Hij
controleerde het serienummer en vertelde iedereen dat het het oude instrument was. Toen gingen we naar
de afdeling van de onderdelen en kwamen terug in de stelling. De vakbondsvertegenwoordiger keek mijn
rapport na en trok van de stelling een verzegelde box. Hij opende de box en haalde de
motortemperatuursensor eruit van die ik geïnstalleerd had. Ik werd verteld dat ik een week geschorst was
zonder betaling en onmiddellijk te verdwijnen.
Ik zat de eerste dag thuis, me afvragend waar ik verdorie in was beland. Die avond ontving ik een
telefoontje. De stem vertelde me "Nu weet je wat er gebeurt met technici die hun neus steken in zaken die
hun niets aangaan. De volgende keer dat je weer werkt aan systemen die niet voor jou bestemd zijn zul je je
baan verliezen. Maar omdat ik in een goeie bui ben, geloof ik dat je weer snel aan het werk kunt gaan" KLIK.
Weer moest ik mezelf van de vloer rapen. Ik legde het verband met dat wat was gebeurd, dat dat direct te
maken had met mijn herleiden van de eigenaardige pijpen. De volgende morgen belde de hoofdmanager
mij. Hij zei dat door mijn uitstekend werk in het verleden de schorsing werd beperkt tot één dag en dat ik me
onmiddellijk weer op mijn werk moest melden. Het enige waar ik aan dacht, was wat ze probeerden te
verbergen en wie ZE waren.
Die dag op het werk ging voorbij alsof er niets was gebeurt. Niemand van de andere monteurs noemde de
schorsing en mijn vakbondsvertegenwoordiger zei me er niet over te praten. Die avond logde ik in op het
Internet om enkele antwoorden te vinden. Ik wist niet meer hoe ik er kwam, maar ik belandde aan op jouw
site. Toen viel alles als een puzzel op zijn plaats. Maar de volgende morgen vond ik een notitie in mijn
afgesloten kluis. Er stond op: "Nieuwsgierigheid kan je fataal worden. Kijk niet op internetsites die jouw niets
aangaan."
Nou, dat was het dan. ZE houden me in de gaten.
Nou, je weet al wat ze doen. Ik weet niet wat ze sproeien, maar ik kan je wel vertellen hoe ze het doen. Ik
vermoed dat ze de "honey trucks" gebruiken. Dit zijn de vrachtwagens die het afval legen van de afvaltanks
van de toiletten. De luchtmaatschappijen besteden deze taak meestal uit en niemand komt in de buurt van
deze vrachtwagens. Wie wil naast een vrachtwagen staan vol met sch--? Terwijl deze jongens de afvaltanks
legen, vullen ze de tanks van het sproei-systeem. Ze kennen de vliegroute van de vliegtuigen, zodat ze
waarschijnlijk de controleunit programmeren om te sproeien totdat na een tijdje het vliegtuig een bepaalde
hoogte heeft bereikt. De sproei-openingen in de valse statische buizen zijn zo klein, dat niemand in het
vliegtuig iets kan zien.
Moge God ons allemaal helpen, Een bezorgde burger"

Bodyscanner-weigeraars wacht kruisbetasting
Vandaag,11:30 door Redactie
De Amerikaanse autoriteiten hanteren een nieuwe methode voor het fouilleren van reizigers die de volledige
bodyscan weigeren. Iets wat volgens sommigen voor een moreel probleem kan zorgen. Zowel
luchtvaartpassagiers als burgerrechtenbewegingen zijn niet over de nieuwe beveiligingsmaatregelen te
spreken, die veel weg van "voorspel" hebben. In plaats van op het lichaam te kloppen, laat personeel nu de
hand over het lichaam van de passagier glijden. Dit tot woede van veel reizigers, die vinden dat hun
lichamelijke integriteit is aangetast.
"Als een ervaren reiziger voor werk was ik bijna het gehele fouilleringsproces in tranen. Ik heb nog nooit zo'n
traumatische en indringende reisgebeurtenis meegemaakt", aldus een geschrokken werkneemster van CNN.
Onder andere de borsten en het kruis van de vrouw werden betast.
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Waarom de Transport Security Agency (TSA) tot de nieuwe maatregel is overgegaan wil het niet zeggen.
Het laat wel weten dat de maatregel nodig is voor het vinden van verborgen explosieven en gevaarlijke
items. Daarnaast waarschuwt het luchtvaartpassagiers dat ze met meer onverwachte maatregelen rekening
moeten houden.
"We betwijfelen de effectiviteit van de aangeboden methoden en de keuze die reizigers krijgen. Reizigers
moeten tussen een naaktscan en blootstelling aan radioactieve straling kiezen of een indringende
doorzoeking van hun gehele lichaam ondergaan", zegt Chris Ott, woordvoerder van de American Civil
Liberties Union.
Security.nl

US Midterm Elections 2010
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 02-11
Eindelijk zijn de coullissen van de grootste politieke circustent weer geopend.
Verkiezingen in de Verenigde Staten! En natuurlijk gaan we daar
traditiegetrouw verslag van doen. Hopey McChange krijgt naar verwachting
klappen. De Amerikanen hebben weinig vertrouwen in het crisismanagement
van het democratic party-smaakje in corporatie USA. Bovendien bracht
Obama minimale „change“. Meer geld voor Wallstreet, meer geld voor de
auto-industrie, meer soldaten richting Afghanistan, meer drones naar
Pakistan, meer bespioneren van Amerikanen, meer werkloosheid en veel
doorzichtige corporatische wetten als de hervorming van ziekenkostenverzekering (inclusief back-room deal
met pharma-industrie) en toezicht op banken (met zoveel „loopholes“ dat de wet eigenlijk onzin is). Met de
olieramp in de Golf van Mexico beleefde Obama bovendien zijn „Katrina“ moment nadat duidelijk werd dat hij
de chemo-sprayers van BP in bescherming nam. Nu moeten de democraten het opnemen tegen de
regulaire GOP-ers en de Tea-Party-ers, de door God, Geweren en Israël minnende republikeinen
geïnfiltreerde spin-off van de „Ron Paul Movement“. Het wordt dus weer ouderwets Bushiaans gezellig in de
VS en geen weinig hout snijdend „terreurplot“ dat dat kan veranderen. De (marketing)glans van Obama is
weg. 47% van de democraten willen over twee jaar een andere presidentskandidaat. Die willen “change”.
Zoals Jon Stewart tijdens Obama’s bezoek aan de „Daily Show“ opmerkte: „Hoe kan je nu „verandering“
brengen als je precies dezelfde mensen in je regering hebt zitten als Bush?“
En zelfs het Witte Huis keert zich tegen Obama.
http://zapruder.nl/portal/artikel/us_midterm_elections_2010/rss

Minister wil brede invoering energiemeter
Uitgegeven: 3 november 2010 12:38
DEN HAAG - De regering streeft naar invoering op grote schaal van de zogenoemde energiemeter, een
apparaat dat op afstand kan worden bediend en uitgelezen.
© ThinkstockMinister Maxime Verhagen (Economische Zaken) hoopt dat in 2020 vier op de vijf huishoudens
zo'n slimme meter hebben, zei hij woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.
Een slimme energiemeter stuurt digitale informatie naar de netwerkbeheerder. Het idee erachter is dat deze
betere informatie kan geven aan de consument. Dat zou moeten leiden tot energiebesparing. Een eerder
voorstel van de vorige minister Maria van der Hoeven werd door de Eerste Kamer afgewezen omdat het
inbreuk zou maken op de privacy. Het nieuwe voorstel voorziet in een betere bescherming van
persoonsgegevens en kan niet verplicht worden opgelegd aan consumenten. De Consumentenbond steunt
het nieuwe voorstel. Volgens Verhagen kan ook de Vereniging Eigen Huis zich erin vinden. Als de Tweede
en de Eerste Kamer het nieuwe voorstel steunen, wil Verhagen in de eerste twee jaar beginnen met een
kleinschalige invoering van de slimme meter. Als de resultaten hem bevallen, wil hij de invoering erna
uitbreiden. Netbeheerders worden verplicht de meter aan te bieden aan consumenten. De klant heeft de
keuzevrijheid om deze al dan niet in huis te nemen. Verhagen schetste de voordelen van de meter: ''Op een
zaterdag, na een lange week hard werken, hoef je niet meer met een zaklamp in de kruipruimte om de
meterstand op te nemen. Van je rust genieten in plaats van door de spinnenwebben te kruipen.
''Verder stelde hij dat energiebedrijven nooit meer hoeven te werken met schattingen van verbruik, die in het
nadeel kunnen uitvallen van consumenten. ''De eindafrekening wordt zorgvuldiger.''
Een meerderheid in de Kamer lijkt zich in hoofdlijnen te kunnen vinden in het nieuwe voorstel.
© ANP
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President zoekt heil in zijn Nieuwe Wereldorde
Bijbel profetie: "Europa wil een alliantie met Rusland"
Nicolas Sarkozy zal van zijn leidende G20 rol gebruik maken om een
nieuw diplomatieke en monetaire wereldorde te creëren die Rusland
omarmt.
Hij stelt een krachtige Europese alliantie voor dat zou kunnen leiden
tot de destabilisatie van de Amerikaanse dominantie. Tegelijkertijd,
wil de ambitieuze Franse president een nieuw mondiaal economisch
framewerk die China een grotere invloed zal geven. Hij is van plan om het Franse voorzitterschap van de
G20 groep van wereld naties, dat op 14 november begint, te gebruiken om zijn nieuwe mondiale
diplomatieke en monetaire plannen te promoten.
Vanuit het Franse oogpunt, is de tijd nu rijp om een nieuw mondiale architectuur te smeden, omdat het einde
van het naoorlogse monetaire systeem een leegte heeft achtergelaten en omdat de wereld schokdempers
nodig heeft voor de financiële markten en grondstoffen. China en Rusland zijn van cruciaal belang in zijn
nieuwe post-Koude Oorlog visie.
Zijn plannen komen terwijl de populariteit van de Franse president in binnen en buitenland flink aan het
dalen is. Hij hoopt duidelijk op een herlancering van zichzelf als internationaal probleem oplosser voor zijn
verwachte herverkiezing campagne in 2012.
De voorbereidingen voor het G20 voorzitterschap door de Elysee Palace is in overdrive, klaar om de groep
van grote industrielanden en opkomende machten in een forum te ontvangen voor het oplossen van de
monetaire en economische kwalen van deze tijd.
Hij heeft zijn radicale nieuwe voorstellen met betrekking tot Moskou naar voren gebracht, toen hij op 18
oktober een top bijwoonde met de Russische president Dmitri Medvedev en de Duitse kanselier Angela
Merkel in Deauville, Frankrijk. Zijn plannen hebben aanleiding gegeven tot bezorgdheid in Washington, dat
zich lange tijd heeft verzet tegen de Franse pogingen om de macht van Amerika tegen te gaan door
mondiale regelgeving in te voeren.
Maar Parijs houdt vol dat haar ideeën complementair zijn aan een sterk Atlantisch partnerschap en de
NAVO-alliantie, waar Frankrijk weer volledig aan deelneemt onder Sarkozy. Hij wil dat Rusland en de 27
landen van de Europese Unie nauwe banden vormen voor diverse kwesties zoals de nationale veiligheid,
diplomatieke betrekkingen, het economisch beleid, mensenrechten en immigratie. Een hoge Franse bron
zei: "We moeten alles doen voor Russische toenadering tot Europa."
Frankrijk meent dat Rusland niet langer meer een militaire bedreiging vormt, maar dat dit niet wordt
begrepen door de voormalige satelliet staten. Het akkoord van de heer Sarkozy om Rusland vier Mistral
marine commando schepen te verkopen is een bewijs van de goede bedoelingen van Frankrijk. Parijs hoopt
dat de verkoop zal helpen om de historische verdenking van Rusland in het Westen weg te nemen.
Washington en andere NAVO bondgenoten zijn ongelukkig met de mogelijke verkoop.
Volgens hoge Franse ambtenaren, zal de president ook gebruik maken van zijn beurt in de G20 stoel om te
gaan werken aan een internationaal systeem om valuta en grondstof prijzen te stabiliseren, om het vacuüm
te vullen dat overgebleven is toen het naoorlogse Bretton Woods stelsel in 1973 instortte. Hij gelooft dat de
wereld niet kan doorgaan zonder mondiale monetaire regelgeving. Hoge ambtenaren verklaarden dat hij
druk op de G20 zal uitoefenen om een nieuw wereldwijde reservemunt te overwegen om de dollar te
vervangen.
Een hooggeplaatste bron zei: "De dollar is niet langer alleen op de wereld…. Nu de wereld politiek
multipolaire is geworden, kan het niet economisch unipolaire blijven...." Parijs heeft al persoonlijke
gesprekken met Peking gevoerd over de plannen van Sarkozy om gecoördineerde internationale
regelgeving op te stellen om de valutamarkten te reguleren. Frankrijk is ervan overtuigd dat de soevereiniteit
bewuste Chinese leiders zullen instemmen met de monetaire kwestie.
Parijs wil Washington ook overtuigen van de merites door het creëren van een nieuw monetair systeem. Het
is benadrukt dat China devies reserves houdt die de VS nodig heeft om zijn eigen economie te financieren.
Om de eventuele Duitse behoedzaamheid te overwinnen, overweegt Frankrijk ook een speciale G20 rol voor
Duitsland in zijn plannen voor de hervorming van het mondiale monetaire stelsel.
Parijs is zich ook bewust dat de Amerikaanse president Barack Obama niet enthousiast is over de regeling
van Sarkozy om Rusland te omarmen in een nieuwe security ruimte met de rest van Europa - een club die
later anderen kan verwelkomen in de EUR Aziatische regio. De president hoopt een framewerk op te zetten
met de heer Medvedev en mevrouw Merkel tijdens de Normandische top.
De ambitie van Sarkozy is een onfatsoenlijke vergelijking met recente zelfwegcijferende G20
voorzitterschappen. De huidige houder, Zuid-Korea, ensceneert een monetair gedomineerde top voor
volgende maand voordat de heer Sarkozy de troon bestijgt. Zijn regeerperiode zal worden afgesloten met
een grootse top in Nice eind volgend jaar. De heldendaden van de hyperactieve Franse staatsman zal
ongetwijfeld weer wrijving veroorzaken met de VS en ergernis in Duitsland en Groot-Brittannië.
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Sarkozy legt dit naast zich neer, en benadrukte dat het Atlantische partnerschap centraal blijft voor Frankrijk
en dat er geen Franse president zo pro-Amerikaans was. Maar zijn visie op de VS is complex. Washington is
dankbaar voor de terugkeer van Frankrijk in de NAVO-militaire commando en voor haar diensten in
Afghanistan. Maar het ziet Sarkozy als erfgenaam van de lijn van lastige klanten die Frankerijk vanaf de
jaren 60 regeren.
De president claimt terecht het vaderschap van de G20, en heeft een verzwakte George W. Bush
overgehaald om de eerste top te leiden, in Washington, in de hitte van de financiële ineenstorting in het
najaar van 2008.
Zijn idee was dat de G8 - de oude Westerse mogendheden plus Rusland - niet relevant was en dat er niets
gedaan kon worden zonder de nieuwe reuzen, China, Brazilië, India en Turkije. In 2008 zwom de Franse
president als een reuzenhaai in zijn eigen aura als Super Sarko, de vrede-makelaar in de Georgië-Rusland
oorlog. Wereldleiders waren geïrriteerd door de aanmatigende stijl van de heer Sarkozy, maar bewonderden
zijn energie en vermogen om een deal te sluiten.
Tijdens de afgelopen twee jaar is de ster van Sarkozy drastisch gedimd. Uitgeschakeld door zijn grillige,
onstuimige manieren en verwijten tegen hem voor de economische somberheid, 78 procent van de Franse
burgers keuren hem nu af, volgens een enquête van vorige week. Dit is historisch laag, maar niet slechter
dan sommige voorgangers die later werden herkozen.
Sarkozy is ervan overtuigd dat zijn impopulariteit louter turbulentie is in moeilijke tijden en dat een dankbare
natie hem uiteindelijk zal zien als redder door zijn hervormingen.
Theaustralian.com.au
Lees ook:
Time ripe for G20 to reform world currency structure- Medvedev
Geithner's Goal: Rebalanced World Economy
G20 agreement unlikely to stop U.S. dollar's downward trend
General Assembly President underlines crucial role of global governance
Lion, Bear, Leopard: Daniel 7
The Lion, the Bear & the Leopard.PDF
De Bijbel vertelt ons dat de kernlanden (of het gezicht) van de Nieuwe wereldorde, gevormd zal worden
door, let op: De Panter/luipaard: Duitsland, Beer, Rusland, en de Leeuw, Groot Brittannië.
“Toen zag ik uit de zee (volkeren) een beest opkomen (“vierde” rijk). Het had tien horens (WEU) en zeven
koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. Het beest
(vierde rijk) dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een
leeuw.
De draak (satan) droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over - Vol bewondering ging de
hele wereld achter het beest aan. Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook
het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem
opnemen? (Openbaring 13:1-3, 4
De tien horens (WEU) hebben nu nog geen macht. Maar zullen in een later stadium, in de zeer nabije
toekomst, net voor de wederkomst van Jezus Christus, hun macht en gezag aan de antichrist overdragen.
“De tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het
beest (antichrist) voor één uur Koninklijke macht zullen krijgen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen
en dragen hun macht en gezag over aan het beest. Ze binden de strijd aan met het lam (Jezus Christus),
maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie
geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.” (Openbaring 17:12-14)
Een ander profetische feit die ik de lezers van Endtimes.Punt.nl niet wil onthouden, is de koptekst van een
zeer recent artikel in de Russische online krant Pravda.
“Washington is teleurgesteld in de Britse leeuw” Lees verder: pravda.Ru

Naakt schoonmaken door crisis
Een groepje Tsjechische studenten heeft een originele manier bedacht om in economisch barre tijden toch
een aardig zakcentje bij te kunnen verdienen. Zij richtten een wel heel speciaal schoonmaakbedrijf op: voor
omgerekend 173 euro per uur komen zij naakt, topless of in hun ondergoed poetsen bij de mensen thuis.
Dat melden diverse internationale media. De oprichter van het bedrijf, de 21-jarige Katka Kopecka, studente
economie aan de Charles Universiteit in Praag, legt uit waarom: "Niemand houdt van schoonmaken en
iedereen vindt het fijn om naar een mooi lichaam te kijken." De firma, Crazy Cleaners, heeft inmiddels
genoeg werk voor zo'n vijftien, zowel mannelijke als vrouwelijke, studenten. Volgens Kopecka bestaat het
merendeel van het klantenbestand uit drukke zakenmannen die willen relaxen terwijl ze naar de
schoonmakers kijken.
http://www.waarmaarraar.nl/pages/re/57575/Naakt_schoonmaken_door_crisis.html
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De rente als sluipmoordenaar
Published by Henk (Beheerder)
In onze westerse wereld lijkt het maken van schulden geen probleem. Althans,
zolang de rente laag blijft. Er zijn wat signalen dat daarin verandering gaat
komen. De rente als sluipmoordenaar dus?
Nicolaï Kondratieff was een Russische econoom die door Stalin gevraagd werd in
kaart te brengen wanneer de westerse economieën ten onder zouden gaan.
Kondratieff deed uitgebreid onderzoek en publiceerde dat vervolgens. In die
publicaties gaf Kondratieff aan dat het soms heel slecht gaat met een economie,
maar dat daarna altijd weer een volgende fase komt waarin de economie het veel
beter deed. Aanvankelijk werd hij daarvoor nog geprezen door Stalin. Later werd
hij verbannen naar een goelag en aldaar geëxecuteerd. Het werk van Kondratieff
is ook nu nog altijd van grote waarde. Joseph Schumpeter heeft het later de beste en enige economische
theorie genoemd.
Uit de analyses van Kondratieff blijkt dat sprake is van een cyclisch patroon van 4 seizoenen binnen een
langegolfbeweging. Alom wordt aangenomen dat de huidige lange golf is gestart in 1949. De eerste twee
seizoenen, de lente en de zomer, gaan gepaard met met stijgende rente en inflatie. In de lenteperiode
(1949-1966) is het nog ‘early inflation’ ofwel een beetje inflatie en een bescheiden rentestijging. In de
zomerperiode kan de inflatie getypeerd worden als ‘runaway inflation’ (1966-1981). We zien dan een
combinatie van een stagnerende economie met hoge inflatie. In 1981 zagen we de rente in de VS wel
oplopen tot ca. 16%. Deze combinatie van een stagnerende economie en torenhoge inflatie noemen we ook
wel ‘stagflatie’. Na deze zomerperiode belanden we in de tweede helft van de lange golf, waarin de rente en
inflatie per saldo dalen. Na de zomer komt uiteraard de herfst (1981-2000) waarin de rente en inflatie dalen
(‘early deflation’). In de winterperiode (2000 – ?) belanden we in ‘runaway deflation’. Deze fase is doorgaans
pijnlijk voor eenieder die wat bezit, echter bijzonder nuttig ‘to cleanse the economy from debt’, ofwel teneinde
de economie te zuiveren van alle schulden die met name in de herfstperiode en het begin van de winterfase
zijn aangegaan door burgers, bedrijven en de overheid. In dat schuldzuiveringsproces bevinden we ons
thans, in de beginfase wel te verstaan. De centrale bankiers trachten de rente laag te houden. Wat de
bankiers echter vaak niet weten, is dat de markt zelf bepaalt of de rente gaat stijgen of niet.
Zo heeft ook Kondratieff aangegeven hoe de inflatie zich in de herfst- en winterperiode ontwikkelt. Een
analist die bijzonder veel onderzoek heeft gedaan naar Kondratieff is Michael Alexander. In zijn boek ‘The
Kondratiev Cycle‘ beschrijft Alexander het verloop van de inflatie in de tweede helft van de lange golf (pagina
170 e.v.): “After the Kondratiev peak in prices, there is an initial drop in prices associated with the primary
recession. Following the recession, prices remain more or less constant in what is called the ‘plateau’. About
7-10 years after the Kondratiev peak there is a second drop in prices, the ‘fall from plateau’. Prices fall to the
‘ vortex’ bottom (Berry, 1991), from which they stage a modest rise called the ‘deflationary growth boom’
which ends at the deflationary growth peak or DG-peak. Following the DG-peak, prices eventually fall to
Kondratiev trough”.
Kortom, vanaf de piek in de zomer (1981) dalen de prijzen flink waarna een zijwaartse periode aanbreekt
(plateau period). Na deze fase vallen de prijzen van het plateau naar de vortex, waarna een DG-peak volgt,
gevolgd door de slotbeweging richting de bodem in prijzen. Volgens Alexander hebben we zojuist de vortex
gehad, waardoor we nu onderweg zijn naar de DG-peak:
Lees meer: http://goudtekoop.wordpress.com/
http://www.weeswaakzaam.info
http://weeswaakzaam.wazzup.nl

Bewaarplicht: iedereen 225 keer per dag gemonitord
Vandaag,11:53 door Redactie
Uit studie van een Deense denktank naar de bewaarplicht blijkt dat elk Deen 82.000 keer per jaar wordt
gemonitord. Dat komt neer op ongeveer 225 registraties per dag. Het is de verwachting dat door steeds
intensiever gebruik van ICT, dit getal snel zal stijgen. Verder concludeert de studie dat de bewaarplicht een
‘fiasco’ is, vanwege de immense inperking van digitale vrijheid, de ineffectiviteit van de maatregel en de
hoge kosten voor de samenleving.
"Door steeds intensiever gebruik van ICT, zal dit getal bovendien snel stijgen. Verder concludeert de studie
dat de bewaarplicht een ‘fiasco’ is, vanwege de immense inperking van onze digitale vrijheid, de
ineffectiviteit van de maatregel en de hoge kosten voor de samenleving", zegt Axel Arnbak van Bits of
Freedom. Het onderzoek van CEPOS is op deze pagina te vinden (gecachte versie).
Security.nl
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Nederlandse roman over 'Apollyon de Antichrist'
In 'Apollyon de Antichrist' wordt gesteld dat de mensheid ontstond na
een landing van buitenaardse wezens (de 'goden') op het magische
eiland Atlantis.
In de 17 delige artikelenserie 'De opkomst van Apollyon' bespraken
we vorig jaar de ontdekkingen van de christelijke auteur en
onderzoeker Tom Horn, die onder andere onthulde dat het Grote
Zegel van de VS een verborgen code bevat die laat zien dat de
Vrijmetselaars/Illuminati machtselite achter de schermen al sinds de oprichting van de VS in 1776 het jaar
2012 voor ogen heeft voor het ten tonele brengen van een lang verwachte wereldheerser, de Bijbelse
'Antichrist'. De Nederlandse schrijver Han Peeters heeft nu een roman geschreven die gaat over de komst
van deze 'verlosser', wiens naam Emile van Straten is - een Nederlander.
'Emile van Straten, kunsthistorisch wetenschapper en schrijver, is er na zijn vondsten in zijn boek 'De eieren
van de Keizer weer helemaal bovenop gekomen,' begint de tekst op de achterkant van het boek. 'Samen
met zijn vriendin Jenny onderneemt hij een wereldreis met zijn zeiljacht de 'Davy Jones'. Hun eerste grote
stop zal op de Azoren zijn.' 'Onderweg daar naartoe wordt Emile door Unesco verzocht leiding te geven aan
een onderzoeksteam op de Azoren op basis van een gevonden belangwekkend document. Emile aanvaardt
de opdracht en vindt korte tijd later het werkelijke verloren symbool, waar de vrijmetselarij en illuminati al
eeuwen naar op zoek zijn. Dan Brown vond dit symbool niet, evenals Thomas Horn. Dit symbool blijkt de
sleutel te zijn waarmee Emile mysteries ontrafelt zoals: De Piramiden van Gizeh, Atlantis, de oorsprong van
onze beschaving, de Maya's, de Inca's, Paaseiland, de zeven DNA oermoeders.'
De ontdekkingen van Emile, die zouden bewijzen dat het leven afkomstig is van een andere beschaving
ergens in het heelal, zetten de hele wereld op zijn kop, waardoor in razendsnel tempo steeds meer mensen
als de verlosser beginnen te zien. Emile wil dat eigenlijk helemaal niet, maar stelt wel een manifest op aan
de hand waarvan de hele wereldmaatschappij hervormd moet worden.
Eenvoudige stijl
'Apollyon de Antichrist' is in eenvoudige stijl geschreven en bevat veel verkorte 'denk- en spreektaal' zinnen.
Zomaar twee voorbeelden van bladzijde 93: 'Zowel aan stuurboord- als aan bakboord zag hij dat het een
echte muur van water was geweest. Ongeveer vier meter hoog.', en 'Emile maakte zich grote zorgen en
tuurde in de omtrek of er iets te bespeuren viel. Verderop meer muren van water.' Nog een voorbeeld: 'Op
Terceira aangekomen viel hen op dat, als gevolg van het ontbreken van een vliegveld, dit eiland niet
vergeven was van toeristen. Dat het zijn oorspronkelijke authenticiteit had weten te behouden.'
Daarnaast worden de diverse personages nauwelijks omschreven, en als dat al gebeurt dan zijn het veelal
bekende stereotypes: een 'betrouwbare' psycholoog, een 'drinkende' Ier, een 'zuinig kijkende'
verzekeringsagent en 'keurig geklede, gelakte' wetenschappers. Ook van de hoofdpersonen Emile en zijn
vriendin Jenny krijgen we vrijwel niet te horen hoe ze er precies uitzien en blijven hun karakters tamelijk vlak.
Zo lezen we pas op bladzijde 84 dat Emile aan één oor doof is.
Verhaal is kapstok
Het verhaal rond de belevenissen van Emile is dan ook duidelijk slechts een kapstok voor de theorieën en
ideeën van de schrijver omtrent het ontstaan van onze menselijke beschaving en daarnaast de oplossing
van alle wereldproblemen. Groot pluspunt daarbij is dat de soms ingewikkelde stellingnames en
berekeningen worden ondersteund door diverse illustraties. Han Peeters heeft ongetwijfeld grondige studie
gemaakt van een breed scala oudheidkundige en wetenschappelijke zaken, waar hij de ontdekkingen van
zijn held Emile op baseert. Met kennelijk speels gemak lost Emile het één na het andere mysterie op, waar
hij zonder al teveel tegenwerking alle steun voor krijgt. Op zijn aanwijzingen worden er onder de Piramide
van Gizeh en de Sfinx in Egypte plotseling nieuwe, baanbrekende ontdekkingen gedaan. Hetzelfde geldt
voor de Azoren en voor Paaseiland. Echt waarschijnlijk is dat allemaal niet, mede omdat er nergens een
verklaring wordt gegeven voor een bizar verschijnsel bij de Azoren. Ook wordt het nergens spannend omdat
de paar gevaarlijke situaties waarin Emile verzeild al na een paar regels weer voorbij of opgelost zijn. Wel
krijgt de lezer een uitgebreide cursus zeezeilen voor zijn kiezen.
Zeitgeist gedachtegoed
Als Emile als verlosser wordt binnengehaald wordt het boek gaandeweg steeds interessanter. Dat komt met
name omdat het door steeds meer mensen gehuldigde New Age gedachtegoed wordt gepresenteerd als de
enige slimme manier om de wereld te redden, en al het oude -inclusief de huidige religies- slechts 'domheid
en hebzucht' is. Peeters schrijft dan ook openlijk over de oprichting van een Nieuw Wereld Orde -het zgn.
OgenOOTschap- waarin een einde wordt gemaakt aan de macht van de banken, de grote corporaties en
alle huidige politici. 'Power to the People', die middels hun 'phOnes' beslissen over alle belangrijke en minder
belangrijke kwesties. Tevens worden stap voor stap alle grenzen op de wereld opgeheven. Ook Peeters stelt
dat alle profeten en verlossers feitelijk dezelfde boodschap verkondigden -iets wat absoluut niet waar is als
hier enige studie naar wordt verricht-, maar dat deze boodschap -ook die van Jezus- verdraaid en verstoord
werd (als bewijs noemt hij de vele pedofilie schandalen in de Roomse Katholieke Kerk). In het boek is Jezus
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één van de verlossers die door buitenaardsen, de voorvaderen van onze beschaving, op de Aarde zijn
gezet. Min of meer hetzelfde geldt voor Mohammed. Emile van Straten is de laatste verlosser, die in
tegenstelling tot zijn voorgangers, wél lijkt te slagen. Deze ideeën komen sterk overeen met de enige
maanden geleden op deze site besproken 'Zeitgeist' films, waarin het authentieke christendom verketterd
wordt en als grootste obstakel wordt gezien voor de totstandkoming van deze New Age Nieuwe Wereld
Orde. Wat verontrustend is dat New Agers het klaarblijkelijk geen enkel probleem vinden om hun ideaalbeeld dwingend op te leggen aan anderen. Ook in 'Apollyon de Antichrist' worden tegenstanders 'geëxcommuniceerd', waardoor het vrijwel onmogelijk wordt gemaakt nog te functioneren als je je niet neerlegt bij
de principes van de Nieuwe Wereld Orde. Op een bepaald moment roept Emile zelfs over zijn tegenstanders
'naar de hel met ze!' en stelt hij dat alle criminelen voortaan maar gelijk terechtgesteld moeten worden.
Tegenstanders NWO 'extreem dom'
In het boek gaat de mensheid met vele miljoenen tegelijk overstag voor het onder leiding van Emile
opgerichte OgenOOtschap / de Nieuwe Wereld Orde. Iedere tegenstand wordt als extreem 'dom'
omschreven, waarbij -hoe kan het ook anders- Israël er speciaal uitgelicht wordt. Dat land zou als laatste de
wapens tegen de NWO neerleggen, waaruit blijkt dat de fascistische propaganda in de reguliere en
alternatieve media over het Joodse thuisland als zijnde hét struikelblok voor wereldvrede ook Peeters heeft
weten te misleiden. Goed, daarin is hij helaas bepaald niet de enige.
Zowel Peeters als de Zeitgeist beweging vindt dat de NWO feitelijk een dictatuur moet worden waarbinnen
mensen hun eigen cultuur en religie mogen houden, zolang deze maar nergens in tegenspraak zijn met de
nieuwe regels en principes - een tamelijk tegenstrijdig gegeven. De startdatum van dit New Age Utopia stelt
Peeters net als de Vrijmetselaars/Illuminati op 21-12-2012. Apollyon (Emile) is daarin volgens Peeters
helemaal niet de in de Bijbel omschreven Antichrist, maar een geniale probleemoplosser die door bijna de
hele mensheid op handen gedragen zal worden. 'Het was allemaal weer zo ongelooflijk simpel,' denkt Emile,
als hij met een paar pennenstreken wéér een probleem uit de wereld helpt.
Christenen mede verantwoordelijk voor opkomst NWO
Hoe sympathiek de gedachtegang soms is -wie wil er nu niet een wereld zonder armoede, uitbuiting en
oorlog-, de conclusie van de meeste christenen zal zijn dat de mensheid veel complexer en duisterder in
elkaar steekt dan Peeters en veel andere New Agers denken. De werkelijke achtergrond van alle ellende op
de wereld is niet slechts domheid en hebzucht, maar een 'buitenaardse' geestelijke macht die in de Bijbel
wordt omschreven als boze geesten, gevallen engelen, demonen en de duivel. Daarnaast wordt geheel
voorbijgegaan aan het Bijbelse concept dat de mens een in zonde vervallen wezen is dat zonder de hulp van
God en het evangelie van Jezus Christus nooit tot verlossing kan komen. Gezien de enorme verdeeldheid in
het christendom en met name de schandalige manier waarop christenen nogal eens met elkaar en anderen
omgaan, moeten christenen echter niet vreemd opkijken dat buitenstaanders nauwelijks nog enige
boodschap hebben aan het evangelie. In die zin zijn christenen zelfs mede verantwoordelijk voor de
opkomst van de komende New Age Nieuwe Wereld Orde. Als zij het gebod van Jezus om elkander lief te
hebben serieuzer hadden genomen en niet elkaar waren gaan veroordelen en afmaken vanwege
theologische verschillen, had de wereld nu misschien niet gesnakt naar een andere oplossing en een andere
verlosser. Desalniettemin is het volgens de in de Bijbel beschreven geschiedenis van de toekomst onontkoombaar dat een groot deel van het christendom zal afvallen en de Antichrist zich samen met zijn Nieuwe
Wereld Orde zal openbaren. Als het aan de Vrijmetselaars/Illuminati en Peeters ligt begint dit inderdaad al in
2012. Mocht dit kloppen dan zal al na enkele jaren blijken dat de 'heerlijke nieuwe wereld' in werkelijkheid
het meest fascistische en gruwelijke politieke systeem zal zijn dat de wereld ooit gekend heeft, dat qua
aantallen slachtoffers alle voorgaande oorlogen die ooit zijn gevoerd volkomen in de schaduw zal stellen.
Conclusie
Mensen die op zoek zijn naar een nieuw spannend boek vol onverwachte plotwendingen en intriges kunnen
'Apollyon de Antichrist' overslaan. Voor geïnteresseerden in de achterliggende beweegredenen van veel
mensen om zich nu en straks over te geven aan het New Age gedachtegoed en daarmee de Nieuwe Wereld
Orde is het echter een prima en makkelijk leesbare manier om je in korte tijd op de hoogte te stellen, zonder
dat je daar tientallen (New Age) websites voor hoeft af te struinen.
Xander (Met dank aan Han Peeters voor het ter beschikking stellen van het boek. Om mijn mening niet te
laten beïnvloeden heb ik bewust nog geen andere recensies van Apollyon de Antichrist gelezen). - Zie ook:
28-09: VN stelt eerste ambassadeur voor aliens aan
06-08: '7-stappenplan totale wereldcontrole bijna voltooid' (1)
30-07: '7-stappenplan totale wereldcontrole bijna voltooid' (2)
19-05: Wordt er een valse komst van aliens en een nep-Opname gepland?
24-04: 'Grote eindtijd misleiding -onthulling bestaan van aliens- steeds dichterbij'
Aquarius / Zeitgeist artikelen:
01-07: Aquarius - Het tijdperk van het Kwaad (Deel 4): Marxistische New Age Nieuwe Wereld Orde gepland in 2012
29-06: Deel 3: VN en regeringsleiders steunen heimelijk komst Maitreya
28-05: Deel 2: Zeitgeist: Christendom moet verdwijnen voor New Age Utopia
25-05: Deel 1: 'Zeitgeist' films promoten agenda Nieuwe Wereld Orde
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De beste en slimste werknemers van Californië raken dakloos en leven in armoede
Bron: (c) www.prisonplanet.com
In Amerika voltrekt zich de grootste depressie allertijden.
Het werkloosheidspercentage is niet de miezerig 9,5% zoals de
regering beweert, maar eerder 17%. In sommige staten is het zelfs al
opgelopen tot 23%.
De meeste mensen beseffen dat Obama's "Summer of Recovery" een
wrede grap was. Er is geen herstel. Het plan is om de VS te veranderen
in een derde-wereld land met slavenarbeid. Ooit was de VS de meest
productieve en welvarenste natie in de wereld. Het is tijd dat de
mensen beginnen zichzelf te informeren. Stoppen met kijken naar TV
programma's als die van van CBS zou een eerste stap zijn.
Ik denk dat alle intelligente mensen in de video hieronder door het banksysteem systematisch worden
teruggezet naar de laagste klasse. Ik vraag me af hoeveel volgende maand zullen stemmen voor de
Democraten, Republikeinen en de Tea Party. Het stemgedrag zal hun lot bezegelen. De politieke klasse in
dit land werkt voor de internationale banken en de transnationale bedrijven. En dat geldt ook voor Tea Party
Sarah (Sarah Palin) en de neocons vermomd als "onafhankelijke" redders.
De huizen van de "99ers" worden gestolen en hun schamele werkloosheidsuitkering gekort. Ze worden op
straat gezet. De enige keuze die ze hebben is zichzelf en hun kinderen over te geven aan de mondiale elite
die zich gespecialiseerd hebben in het omzetten van de planeet in een plantage met slavenarbeid. Het
grootste deel van de wereld werkt voor minder dan twee of drie dollar per dag. Als de "99ers" zich niet snel
informeren en stoppen met het spelen volgens de regels zullen ze ook tot deze groep gaan behoren.
Bron en video’s:
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_beste_en_slimste_werknemers_van_californie_raken_dakloos_en_leven_in_arm

Israël akkoord met 7-jarig leaseplan
Als onderdeel van de vredesonderhandelingen, heeft de VS naar
verluidt Israël voorgesteld om het grensgebied voor 7 jaar te leasen.
Een Israëlische minister reageerde: "Waarom moet ik land leasen dat
ons behoort?"
Israëlische bronnen hebben vandaag bevestigd dat de VS aan Israël
heeft voorgesteld om delen van de Jordaanvallei van de Palestijnen
te leasen voor een periode van zeven jaar.
Volgens een nieuwsrapport heeft premier Binyamin Netanyahu
ingestemd met het idee, maar eiste dat de regeling voor een langere
periode wordt gesloten dan de oorspronkelijke aanbieding. "Zeven
jaar is niet genoeg - een regeling als deze moet tientallen jaren duren," zei Netanyahu in een besloten
bespreking, volgens de Leger Radio.
Een Israëlische minister zei dat "iets minder dan een 99-jarige huurovereenkomst niet de moeite waard was
om over te praten", aldus het rapport.
Het hoofd van Habayit Hayehudi, Daniel Herschkowitz verwierp het idee, ook al is het voor 99 jaar. Hij zei:
"Als we instemmen met het aanbod, zullen we de Palestijnen het idee geven dat het land van hun is."
Toevoegend: "Ik ben niet de enige die er zo over denkt."
Herschkowitz zei verder: "Waarom moet ik grond van hen pachten dat ons toebehoort?" Aldus het rapport.
Jerusalem Post
De Bijbel vertelt ons dat Israël uiteindelijk een zevenjarig verbond zal sluiten met de antichrist, gesteund
door de Internationale gemeenschap. Is dit het verbond waarover gesproken wordt? Nee, maar het
weerspiegelt wel de tijdsduur van een toekomstig verbond.
“Hij (antichrist) zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen (VN), één week lang (7 jaar). De helft van
de week zal hij offers noch gaven laten brengen, en boven op het altaar (in de herbouwde tempel) zal een
verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht
komt.” (Daniel 9:27)
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Intimidatie, fraude en lastercampagnes lijken Obama niet te kunnen redden
Voorsprong Republikeinen in peilingen historisch groot

Wat kan er in slechts twee jaar tijd veel veranderen. Barack Obama
werd in 2008 zowel in eigen land als over de hele wereld massaal
toegejuicht en bewierookt. Nu, aan de vooravond van de uiterst
belangrijke Congresverkiezingen van morgen: halflege zalen (1)(2)
en een president die regelmatig onderbroken wordt door boze,
schreeuwende burgers en daarbij soms zelfs zijn geduld verliest
(3). Ondertussen komen uit heel de VS berichten van fraude met
stemmachines die voorgeprogammeerd staan voor Democratische
kandidaten (15), intimidatie- en omkooppraktijken (18)(19), tot keihard bewijs dat de reguliere media
doelbewust lastercampagnes verzint tegen kandidaten van de Republikeinse partij. Desondanks lijken de
Democraten morgen af te stevenen op een fors verlies.
Twee jaar Barack Obama hebben van de VS precies het tegenovergestelde gemaakt van wat hij beloofde.
Het land stort steeds dieper de economische en financiële afgrond in en is scherper verdeeld dan ooit, mede
omdat Obama gebruikt maakt van verontrustende racistische tactieken die bepaalde bevolkingsgroepen zoals latino's, zwarten en illegalen- opzetten tegen de 'vijand', de 'blanke' Republikeinen (4). Intimidatie van
kiezers door zwarten bleek overigens al in 2008 voor te komen, toen leden van de New Black Panther Party,
een officieel als haatdragend en racistisch gekenmerkte zwarte anti-blanken groepering die veel
moslimaanhangers kent, gewapend met gummiknuppels bij stembureaus stonden en kiezers intimideerden
met kreten dat er hoe dan ook een 'zwarte man' in het Witte Huis zou komen te zitten. (5)
Historische voorsprong Republikeinen
Een meerderheid van de Amerikanen lijkt de transformatie van hun land tot een Marxistische staat waarin
private bedrijven feitelijk werden genationaliseerd, een uiterst omstreden gezondheidszorgplan dat bijna
niemand wilde toch werd doorgedrukt en biljoenen dollars werden uitgegeven aan bailouts van banken en tot
nu toe vrijwel zinloos gebleken economische stimulansen, beu te zijn. Uit een Gallup opiniepeiling blijkt dat
de Republikeinen morgen op 52% tot 55% van de stemmen kunnen rekenen en de Democraten op slechts
40% - 42%. De 15% voorsprong die de Republikeinen volgens Gallup hebben is in de hele geschiedenis nog
nooit zó groot geweest. (6) Inmiddels staat 67% van de Amerikanen negatief tegenover Amerika's eerste
zwarte president (7), iets wat zijn herverkiezing in 2012 zeer onwaarschijnlijk maakt.
'Epidemische verkiezingsfraude'
J. Christian Adams, een klokkenluider die werkzaam was als procureur bij het ministerie van Justitie,
beschuldigde de regering Obama onlangs openlijk op TV van het voorbereiden van verkiezingsfraude op
nog nooit eerder geziene schaal (8). Ook de vereniging van Republikeinse advocaten waarschuwde tegen
'epidemische verkiezingsfraude' (16). Het voormalige hoofd van Obama's campagnekantoor bleek betrokken
te zijn bij een geval van verkiezingsfraude in Houston (9) en het openbare ministerie onderzoekt of Obama
belastinggeld gebruikte om een politieke tegenstander -Koch Industries- publiekelijk aan te vallen (10). De
president dreigde voor de radio zelfs openlijk dat als de Republikeinen morgen winnen, de Democraten 'man
tot man gevechten' zullen aangaan om zijn beleid alsnog in stand te houden (11).
De omstreden man in het Witte Huis richt zich bij zijn gevecht tegen de conservatieve blanke kiezer op
iedereen die het op wat voor terrein dan ook niet eens is met zijn als extreem links bestempelde beleid. Zo
heeft hij militante abortus-advocaten aangesteld bij de FBI en op het ministerie van Justitie, die vreedzame
pro-life activisten zullen gaan vervolgen als 'terroristen' en hun anti-abortus standpunten gaan karakteriseren
als 'geweld'. Het Alliance Defense Fund, een pro-life / pro-familie organisatie, verklaarde het 'extreem
verontrustend' te vinden dat de regering Obama klaarblijkelijk alles in het werk stelt om mensen met
afwijkende politieke standpunten te vervolgen en monddood te maken (12).
CBS betrapt op bewust zwartmaken conservatieve kandidaat
Dat daarbij de media wordt ingeschakeld zal slechts weinigen nog verbazen. De massamedia zijn op enkele
uitzonderingen na altijd éénzijdig pro-Obama geweest. Eén van de redenen is dat de media wereldwijd
grotendeels gecontroleerd wordt door een extreem linkse, pro-islamitische elite die streeft naar globalisme,
de ondergang van Amerika als supermacht, het doen verdwijnen van Israël en het opzetten van een
socialistisch één-wereld systeem. Ook in de VS doen de media er daarom alles aan om conservatieve
Republikeinse kandidaten zwart te maken.
Verslaggevers van het grote CBS maakten daarbij een enorme fout waardoor één geval van manipulatie
duidelijk aan het licht kwam. CBS-verslaggevers in Alaska lieten per ongeluk een bericht achter op de
voicemail van de Republikeinse kandidaat Joe Miller, waarop duidelijk te horen is dat diverse journalisten
samenzweren om de kandidaat bewust willen belasteren door een kindermisbruiker te 'zoeken' onder zijn
politieke supporters, en daar vervolgens een grote mediarel van te maken. Vanzelfsprekend werd achteraf
ontkent dat dit 'incident' niet op zichzelf staat en onderdeel uitmaakt van een landelijke mediacampagne om
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de enorme verkiezingsnederlaag van de Democraten alsnog af te wenden. (13)
Obama 'grotere bedreiging dan al Qaeda'
Natuurlijk laten de Republikeinen en andere kandidaten zich niet onbetuigd. Tom Tancredo is in Colorado de
onverwacht kansrijke kandidaat van de American Constitution Party. Tancredo is fel tegen de door de
Obama gepromote ongelimiteerde immigratie uit Mexico en noemt Obama 'een grotere bedreiging voor
Amerika dan al Qaeda.' (14) Maar zelfs binnen zijn eigen Democratische Partij zou Obama niet langer
onomstreden zijn. Volgens een insider in het Witte Huis zou er achter de schermen een ware 'burgeroorlog'
in de partij zijn uitgebroken, omdat steeds meer prominente Democraten het helemaal gehad hebben met de
omstreden president. (17)
Een enkele kandidaat durft zover te gaan dat het 'gewelddadig' omverwerpen van de regering Obama
inmiddels een optie is om de ondergang van de VS te voorkomen (20). Hoewel andere Republikeinen dit
idee onmiddellijk van de hand wezen, is deze openlijk gedane suggestie keihard bewijs dat Barack Obama
niet de vereniger en samenbrenger is die hij beloofde te zijn, maar juist het tegendeel. Morgen zullen veel
Amerikanen hem duidelijk maken dat ze hem mede daarom nu al spuugzat zijn. Als de Republikeinen
inderdaad de verwachte massale overwinning boeken, dan stevent Amerika echter af op een twee jaar lang
durende politieke impasse. In de in economisch, financieel en politiek misschien wel moeilijkste periode
sinds de Tweede Wereldoorlog dreigt de aanstaande patstelling tussen een Republikeins Congres en de
Democratische regering het land daarom definitief de das om te doen.
Xander
NOS ; (2) The New York Times ; (3) Daily Mail ; (4) YouTube ; (5) World Net Daily ; (6) Gallup
(7) Harris Interactive ; (8) Red White Blue News ; (9) Red White Blue News ; (10) The Washington Times ;
(11) Los Angeles Times ; (12) New American ; (13) World Net Daily ; (14) Daily Mail ; (15) Washington
Examiner ; (16) TPM ; (17) News Flavor ; (18) TPM ; (19) Las Vegas Sun ; (20) Dallas News
“Varkensgriep vaccin in griepprik opgenomen”
Patiënten zijn boos omdat ze niet in staat zijn om het varkensgriep vaccin
te weigeren ondanks hun vrees voor bijwerkingen.
Het H1N1 'varkensgriep' vaccin zal dit jaar worden opgenomen in de
seizoensgebonden griepprik, wat betekent dat miljoenen ouderen en
kwetsbare patiënten het automatisch zullen krijgen. Patiënten groepen
hebben hun woede uitgesproken over de jaarlijkse vaccinatie programma
omdat burgers niet in staat worden gesteld om te kiezen het varkensgriep
vaccin te weigeren. Het H1N1 vaccin zal de dominante zijn van drie
griepstammen opgenomen in de griepprik, wat betekent dat miljoenen ouderen en kwetsbare patiënten het
automatisch zullen krijgen. Er waren veel burgers die het varkensgriep vaccin weigerden toen het vorig jaar
werd aangeboden wegens vrees voor ernstige bijwerkingen. De Mail on Sunday openbaarde vorige week
dat overheidsdeskundigen een mogelijke associatie onderzoeken tussen de H1N1 varkensgriep vaccin en
de verlammende zenuwaandoening Guillain-Barre Syndroom. Het vaccin is ook in verband gebracht met
koorts bij jonge kinderen, tijdelijke verlamming en narcolepsie. Katherine Murphy, chief executive van de
Patiënten Vereniging, zei: "Wij zijn zeer teleurgesteld dat de patiënten niet in de gelegenheid worden gesteld
om zelf te kiezen of zij het varkensgriep vaccin willen nemen als deel van hun wintergriep vaccin die zij
krijgen toegediend.” "Sommigen willen geen varkensgriep vaccin en dit kan betekenen dat ze ook de kans
missen om hun winter griepprik te krijgen. Dit lijkt volledig in te gaan tegen het nieuwe overheids initiatief
waarin staat dat "geen besluit over mij wordt gemaakt zonder mij" bij patiënten, met grote nadruk op de
keuze van de patiënt. Er lijkt geen keuze te zijn voor een patiënt - ofwel patiënten nemen beide vaccins of
geen vaccin '. Elk jaar oordeelt de World Health Organisation welke griepstammen dominant zullen zijn in de
winter. Dit jaar zijn ze van oordeel dat H1N1 een dominante stam zal zijn. De jaarlijkse griepprik wordt
aangeboden aan ongeveer 12 miljoen mensen. Voor de eerste keer, zijn zwangere vrouwen in het vaccinatie
programma opgenomen wegens de gevaren van het Mexicaanse griepvirus. Echter, sommige patiënten zijn
bang om het vaccin dit jaar te nemen. Mary Harris, 64, uit Plymouth, ontwikkelde ademhalingsproblemen en
heeft drie dagen in het ziekenhuis doorgebracht na het nemen van de varkensgriep vaccin vorig jaar. Zij
zegt: 'Ik weet niet of ik de seizoensgebonden griepprik ga nemen, ik wil geen herhaling van vorig jaar. Er
moet een keuze zijn. 'Het regelgevend agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten ontving
bijna 8.600 vermoedelijke bijwerkingen door de Mexicaanse griepprik tijdens de (nep) pandemie van
afgelopen winter. Het meeste betrof pijn of zwelling op de plaats van de prik, braken en hoofdpijn.
De MHRA ontving ook 15 meldingen van patiënten die het Guillain-Barre Syndroom hadden ontwikkeld. Het
is niet bekend of de zaken verband houden met het vaccin, hoewel de Mexicaanse griepprik in de VS in
1976 geleid heeft tot 25 doden door de aandoening. (natuurlijk is dit bekend!). De British Medical Association
is vorige maand overeengekomen dat patiënten vertelt moeten worden dat de seizoensgebonden griepprik
de Mexicaanse griepstam bevat. Dr. Peter Holden van de BMA zei: 'Dit is geen “machiavellistisch complot”
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om iedereen tegen de Mexicaanse griep te vaccineren. “Er is niet genoeg capaciteit om een alternatief
vaccin te produceren voor mensen die bezorgd zijn over de varkensgriep. 'De gevolgen van griep zijn een
groter risico dan het risico van het vaccin zelf.” Professor David Salisbury van het ministerie van
Volksgezondheid zei: 'Gezien het feit dat we verwachten dat het H1N1-virus het meest voorkomende type dit
jaar zal worden, zou het nalatig zijn als wij de burgers er niet tegen zouden beschermen. Elk jaar overlijden
er mensen in dit land door complicaties veroorzaakt door griep, dit zijn doden die voorkomen kunnen
worden. 'Ik roep iedereen op om het seizoensgebonden griepvaccin te accepteren.'
Dailymail.Co.Uk
"De wereld van vandaag telt 6,8 miljard mensen... en zal stijgen naar ongeveer 9 miljard. Als we echt goed
werk verrichten met nieuwe vaccins, gezondheidszorg, reproductieve gezondheidszorg, dan kunnen wij dit
verlagen met misschien wel 10 tot 15 procent." Bill Gates.

http://www.faqt.nl/technologie/de-komst-van-de-moordmachines/
De Koning van Jordanië heeft gesproken
Posted by p0lleke op 27/10/2010
Onlangs heeft Koning Abdullah II van het Hashemitische Koninkrijk
Jordanië in een interview een belangwekkende uitspraak gedaan.
Hij voorzegde dat als de vredesonderhandelingen eind september
niet zouden slagen (en dat deden ze inderdaad niet, de Palestijnen
liepen weg) er een oorlog voor het eind van het jaar in de regio zou
uitbreken. Reden om nog meer interviews en toespraken van deze man na te gaan. Dit is de zeer
opmerkelijke uitkomst van de afgelopen 10 maanden:
bron: http://www.jordanembassyus.org/new/jib/speeches/hmkaspeeches.shtml
video interview: http://www.thedailyshow.com/watch/thu-september-23-2010/exclusive—king-abdullah-ii-ofjordan-extended-interview
“Er is een onzichtbare lijn. Als we, wat God verhoede, buiten deze lijn gaan, of de levensvatbaarheid van
een twee-staten-oplossing nu wel (!!) of niet aanwezig is, dan denk ik dat we het Midden Oosten voor vele
decennia tot instabiliteit doemen. “
“Als de onderhandelingen op 30 september mislukken verwacht ik een oorlog aan het eind van het jaar en
meer oorlogen in de regio voor de komende jaren.” (naschrift: deze onderhandelingen zijn mislukt en de
vraag is of de Palestijnse Autoriteit nog terug komt aan de onderhandelingstafel. Een en ander zal afhangen
van de verkiezingen in de VS op 2 november). “We staan op het kruispunt om de afgrond in te gaan of niet.”
“Naar mijn mening staat op de langere termijn de toekomst van Israël op het spel, tenzij we onze problemen
oplossen. Vijfenzeventig landen in de wereld, een derde van de Verenigde Naties, erkennen Israël niet. Ik
denk dat we kunnen stellen dat Noord Korea betere internationale betrekking heeft dan Israël.”
In antwoord op een vraag omtrent Iran: “Ik kom toch weer terug op mijn punt dat de kern van de zaak het
Israëlisch-Palestijnse probleem is, want alle wegen in ons deel van de wereld (Midden Oosten, red.), alle
conflicten leiden naar Jeruzalem. “
“Jeruzalem is een kruidvat dat onze hele regio kan ontsteken en gevoelens over de gehele aarde in
vuur en vlam kan zetten.
“Er is een wijdverspreide bezorgdheid dat zowel de heilige plaatsen als de toekomst van Moslims en
Christelijke Jeruzalemmers in het gevaar komen. Dit raakt miljarden over de wereld in hun spirituele hart –
Moslims, Christenen en Joden.” “Jeruzalem is het symbol dat de drie grote religies bindt.” “Meer dan ooit
staat onze wereld oog in oog met een meervoudige mondiale crisis, die zonder een gecoördineerde
gezamenlijke actie niet effectief het hoofd kan worden geboden. Geen enkel land kan deze crisis alleen aan.
De dreigingen zijn van globale proporties en zo ook de oplossingen. Een sterke centrale rol van de
Verenigde Naties is essentieel.” “Een feit is that de gehele mensheid verbonden is met elkaar. Niet alleen
door wederzijdse belangen, maar ook door gedeelde wetten; om God en je naaste lief te hebben, om het
Goede en je naaste lief te hebben. Deze week zal mijn delegatie, met de steun van onze vrienden verspreid
over alle continenten, een voorstel inbrengen voor een jaarlijkse te houden World Faith Harmony Week
(Wereld Interreligieuze Harmonieweek). Wat wij voorstellen is om een speciale week uit te roepen waarin
alle volken in wereld op hun eigen plaats van samenkomst hun leer ten aanzien van tolerantie, respect voor
de ander en vrede kunnen benadrukken en uitdrukken. Ik hoop dat deze resolutie uw steun zal krijgen.”
(naschrift: En dat kreeg-ie! Voortaan is elke eerste week in februari the World Interfaith Harmony Week) We
hebben de laatste eeuw, met het ontstaan van Israël ookeen herstel van de oude vijanden van Israël gezien.
Edom, Ammon en Moab (het huidige Jordanië), Gebal en zij in Tsor (Libanon), Pelesjet (Palestijnen) Assur
(Syrië, Iraq en mogelijk Iran) worden inPsalm 83 genoemd als de belagers vanIsraël. Ze zullen compleet van
de kaart worden geveegd, hoe stroopsmerend hun adresseringen ook zijn ten aanzien van hun vermeende
(interreligieuze) wereldvrede.
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DNA barcode project voor alle Leven op Aarde
Noem het maar een DNA digitale Dewey decimale systeem voor
alle leven op aarde. Elk soort, van uitgestorven tot bloeiende, zal
zijn eigen DNA barcode krijgen in een poging om de soorten die in
gevaar zijn beter te kunnen volgen, evenals die over internationale
grenzen worden getransporteerd als voedsel of consument product.
Onderzoekers hopen dat mobiele handheld apparaten in staat
zullen zijn om op een dag deze digitale strips te lezen van de
regenboog-gekleurde barcodes - net als supermarkt scanners - om
de verschillende soorten te identificeren door het testen van
weefselmonsters op locatie en deze te vergelijken met een digitale
database. De Internationale Barcode of Life Project (iBOL), zegt 's werelds eerste referentie bibliotheek van
DNA-barcodes en' s werelds grootste biodiversiteit genomics project te zijn, en wordt gebouwd door
wetenschappers met behulp van DNA-fragmenten om een database van alle levensvormen te creëren. "Wat
we proberen te doen is het creëren van deze wereldwijde bibliotheek van DNA-barcodes - snippets, kleine
stukjes DNA - dat ons toestaat om soorten te identificeren," zegt Alex Smith, assistent-professor in
moleculaire ecologie aan de Universiteit van Guelph's Biodiversity Institute van Ontario, ongeveer 90 km (56
mijl) ten westen van Toronto. Tot dusver heeft DNA barcoding geholpen om verschillende soorten vogels te
identificeren die vorig jaar een vliegtuig dwongen om een noodlanding te maken in de Hudson River in New
York. De onderzoekers ontdekten ook dat bijna één op de vier visfilets verkeerd zijn gelabeld in NoordAmerika na verwijzing naar de bibliotheek, die 7000 soorten vis DNA barcodes heeft, waardoor
wetenschappers in staat zijn om filets die ontdaan zijn van schubben, huid en kop te identificeren. Om de
barcodes te verkrijgen, maken wetenschappers gebruik van een kort gedeelte van DNA geëxtraheerd uit een
gestandaardiseerde regio van het weefsel. Zodra de barcode is gemaakt, wordt het bewaard in de iBOL
bibliotheek. Binnen een week, kan de streepjescode publiekelijk worden bekeken, online, door het
aanmelden voor een gratis account op www.boldsystems.org, de site van Barcode of Life Datasystems
(BOLD). Smith beschrijft het als een label in een archiefkast. Net zoals de barcode scanner bij een
supermarkt sla, melk of biefstuk kan identificeren, kan de DNA-barcode-sequentie worden gebruikt om
verschillende soorten te identificeren, door iedereen die geen specialist is - van een basisschool leerling tot
aan een grenspatrouille inspecteur - kunnen soorten identificeren, zodra technologie beschikbaar is om de
bibliotheek te lezen. De bibliotheek heeft meer dan 87.000 formeel beschreven soorten met gedeponeerde
barcodes en meer dan 1 miljoen aan barcode exemplaren. Hoewel de bibliotheek in Canada gevestigd is,
zijn meer dan 25 andere landen betrokken. Lees verder: Reuters.com Gedwongen RFID implant: Hoe en
waarom Onder de grootste mensenrechten schendingen en alles waar de Verenigde Staten voor staat,
worden burgers zonder hun medeweten of toestemming met RFID chips geïmplanteerd. James Walbert en
een onnoemelijk groot aantal Amerikaanse kinderen en volwassenen hebben dit al aan den lijve
ondervonden. In de documentaire trailer van Majestic Picture Productions, legt een klokkenluider uit, hoe en
waarom hij in het geheim door een tandarts werd geïmplanteerd. De gepensioneerde paramedicus en
brandweerman uit Californië geeft zijn getuigenis in de 4-delige serie Examiner", “Secretly forced brain
implants." Er komt ook een tandheelkunde aan het woord die betrokkenheid was bij deze nieuwe golf van
criminele activiteiten gericht op de integriteit van onschuldige mensen.
http://endtimes.punt.nl/?id=609471&r=1

PVV wil belastingvoordelen Koninklijk Huis inperken
Published by Henk (Beheerder)
Na de poging van de PVV om de macht van de Koningin te beperken, wil
de partij van Geert Wilders nu een eind aan de belastingvoordelen van de
koninklijke familie. Zo moet de ontheffing van de schenkbelasting worden
afgeschaft. Volgens PVV-Kamerlid Roland van Vliet is de regeling niet
meer van deze tijd. ‘Wat mij betreft wordt deze belastingvrijstelling voor de
hele koninklijke familie geschrapt,’ aldus Van Vliet in De Telegraaf.
Het vorige kabinet heeft de voordelen voor het Koninklijk Huis in lichte mate ook al aan banden gelegd. Zo
wordt de belastingvrijstelling bij uitkeringen die uit de schatkist van de Rijksoverheid wordt betaald,
geschrapt. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima zijn hiervan echter vrijgesteld. De
PVV wil dat ook zij bij die maatregel worden betrokken.
Lees meer: elsevier.nl
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Anak Krakatau roert zich, maar ook in IJsland begint het weer te rommelen
In IJsland staat Grimsvötn op springen – ook nieuwe, pak
zwaardere explosie op vulkaan Merapi vandaag
HLN update De vulkaan Merapi op het Indonesische eiland Java is
vandaag opnieuw uitgebarsten. De nieuwe uitbarsting is veel
zwaarder dan de voorgaande. Zo doet de Merapi zijn imago als een
van de actiefste vulkanen ter wereld alle eer aan. Ondertussen
waarschuwen deskundigen voor gevaarlijke activiteit van de
vulkaan Anak Krakatau. Diens temperatuur is de voorbije dagen
gestegen en er stijgt rook op. Er in IJsland staat de vulkaan Grimsvötn op uitbarsten. Dat valt af te leiden uit
een verdrievioudiging van het smeltwater van de gletsjer die daar ligt.
Hete as van de Merapi vloog 1,5 km vandaag opnieuwe hemelwaarts. Omwonenden vluchtten angstig weg.
Met vrachtwagens, auto’s en ziekenwagens hielden hulpverleners uit het tien kilometer verderop gelegen
district Boyolali de reeds naar de vulkaan teruggekeerde mensen tegen.
Geen nieuwe slachtoffers
Voor zover bekend heeft de nieuwe eruptie geen nieuwe slachtoffers gemaakt. Sinds de uitbarsting van
dinsdag zijn al 38 mensen om het leven gekomen. De aswolk bereikte zaterdag ook het 25 kilometer
verderop gelegen Jogjakarta. Meer dan 50.000 mensen zijn de afgelopen dagen geëvacueerd uit dorpen in
de omgeving van de vulkaan.
Krakatau
Deskundigen waarschuwen ondertussen voor gevaarlijke activiteit van de vulkaan Anak Krakatau. Diens
temperatuur is de voorbije dagen gestegen en er stijgt rook op. Vissers en toeristen wordt aangeraden op
minstens 2 km afstand te blijven. Een uitbarsting van de Krakatau maakte in 1883 meer dan 36.000 doden.
Er ontstond een tsunami van 22 meter hoog. Vloedgolven van vele tientallen meters hoogte overspoelden de
kusten van Java en Sumatra. Ruim 36.000 mensen verloren het leven en complete steden en dorpen
werden weggespoeld. Door de hoge golven werden schepen vele kilometers landinwaarts geslingerd. Zelfs
op Ceylon, het huidige Sri Lanka, viel nog een dode door de golfslag.
De deining werd tot in het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk geregistreerd. Er rees een aswolk uit de
berg die tot 50 kilometer hoogte steeg en zijn omgeving in diepe duisternis dompelde. Door de enorm grote
hoeveelheid stof die in de atmosfeer terecht kwam, daalde wereldwijd het volgende jaar de gemiddelde
temperatuur met 1,2 graden Celsius.
De uitbarsting ging met zoveel geweld gepaard dat de trommelvliezen van zeelui in de buurt barstten. Het
gebrul en geknal was hoorbaar tot in Australië en zelfs op het eiland Rodriguez, niet ver van Afrika. In Atjeh,
in het noorden van Sumatra, bracht men troepen in paraatheid wegens vermeend vijandelijk kanongebulder.
De geluidsgolven waren zo krachtig dat ze zeven keer de aarde rond gingen voor de atmosfeer weer tot rust
kwam. De explosie was naar schatting 26 keer zo zwaar als die van de Tsar Bomba, de zwaarste tot
ontploffing gebrachte kernbom ooit.
De berg verdween voor een groot gedeelte onder het wateroppervlak, maar in 1932 verscheen op dezelfde
plek een nieuwe berg, Anak Krakatau, het “kind van Krakatau”. Sinds de jaren ’50 groeit de berg gemiddeld
13 cm per week.
IJsland
En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zijn er zijn aanwijzingen dat er een uitbarsting zal komen van de
IJslandse vulkaan Grimsvötn , zo waarschuwen geologen.
Water onder ijskap stroomt weg
Het waterniveau van de waterloop Gigja, die door de gletsjer Vatnajökull wordt gevoed, is de voorbije nacht
verdrievoudigd. De gletsjer bevindt zich op de vulkaan Grimsvötn.
Magma in de vulkaan doet de bovenliggende gletsjer smelten. Een meer onder de gletsjer is flink gezwollen,
waardoor het water onder de ijskap wegstroomt.
Sterke seismische activiteit
In 2004 volgde op het wassen van dat meer een uitbarsting en slingerde een 13 kilometer hoge aswolk in de
atmosfeer.
Bovendien heeft het meteorologisch bureau de laatste 48 uur sterke seismische activiteit in het gebied
vastgesteld, met in het bijzonder drie aardbevingen met een magnitude tussen 2,7 en 4,0 op de schaal van
Richter. (mvl/dea/ka)
http://silviavideler.wordpress.com/2010/11/01/het-rommelt-steeds-meer-op-en-in-de-aarde/
Nú is de MAYON vulkaan op de Philippijnen aan de beurt!
Zie deze link naar You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=MEI1BTjxmok&feature=related
Ook in Siberië op het schiereiland Kamchatka gaan de vulkanen tekeer en de Russische stad Petropavlovsk
aan de Grote Oceaan is bedolven onder de as.
Het bijgevoegde video-filmpje zegt meer dan 1.000 woorden zie link:
http://www.youtube.com/watch?v=tVVKADGYjg8&feature=channel
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