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Maandagmorgen briefing (Week 3, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 24-01-2011
Tony Blair heeft spijt. Een beetje. Van al die dode Irakezen. Sorry, maar het
moest. Saddam Hoessein was nu eenmaal een enorme bedreiging. In Engeland
loopt het zoveelste onderzoek naar de Irakoorlog en de Britse ex-premier Tony
Blair werd eindelijk publiekelijk ondervraagd door de Chilcot Inquiry. Natuurlijk
heeft Blair niets fout gedaan, natuurlijk was er een ―wettelijke basis‖ voor de
oorlog. De juridisch- adviseurs die daar anders over dachten moesten alleen nog
overtuigd worden. Sterker, het wordt tijd voor een nieuwe oorlog. De ―neutrale‖
speciaal VN-afgezant voor het Midden Oosten Tony Blair gebruikt zijn optreden voor de Irak-commissie
gelijk als podium om te wijzen op de enorme dreiging van Iran. Irak smaakt naar meer.
De groep-van-6 mogendheden zijn ―teleurgesteld‖. Teleurgesteld in het mislukken van een nieuwe ronde
gesprekken met Iran over het nucleaire programma van het land. Na het vastlopen van een ―nuke-deal‖ in
2009 en het afschieten van de Turks/Braziliaanse ―nuke-deal‖ door de groep-van-6 in 2010, blijven de
standpunten van de verschillende partijen in het nucleaire conflict hetzelfde. En de sancties tegen Iran
blijven van kracht. Evenals de dreiging van oorlog tegen de islamitische staat.
Wel nieuw is het optreden van ―onze‖ Europese ―minister van Buitenlandse Zaken‖ Barones Ashton, die het
woord voerde namens de westerse onderhandelaars.
Palestinian Papers
Over onderhandelen gesproken. Al Jazeera komt wikileaks-achtig met de ―Palestinian Papers‖, documenten
die inzicht geven in het onderhandelingsproces tussen de Israëli‘s en Palestijnen. Deze week publiceert Al
Jazeera alles.
Euro
De Euro leeft nog, de vraag is alleen ―hoe lang nog‖? Of de vraag beter gesteld: ―hoe lang kunnen Europese
politici banken blijven redden zonder dat diezelfde banken eindelijk gedwongen worden mee te betalen aan
eventuele verliezen op, bijvoorbeeld, staatsobligaties van lidstaten als Griekenland of Ierland‖?
De geldpers staat nu officieel aan. Ierland druk eenvoudigweg zelf Euro‘s, de ECB doet het door haar
ingrijpen in de markt voor staatsschuld (Portugal heeft schulden verkocht! Joepie, aan onszelf!) en
tussendoor wordt opgemerkt dat de inflatie dit jaar een beetje kan oplopen.
Dus Spanje reorganiseert nu een deel van haar banksector (dat grootdeels de ―stresstest‖ voor Europese
banken doorstond), schuift wat met geld en laat de rekening uiteindelijk bij de Spaanse, en ondertussen ook
Euro-lidstaat, belastingbetaler, liggen.
Dollar
De Amerikaanse Centrale Bank Federal Reserve koopt allang Amerikaans schatpapier. Dat niet alleen, de
FED slikte ook miljarden aan waardeloze derivaten van banken (Amerikaanse en internationaal). Door dit
dumpen van toxic assets bij de Centrale Bank begon men zich af te vragen ―kan de FED eigenlijk failliet?‖.
Die derivaten zijn zo goed als waardeloos.
Nee. De FED heeft stiekum een nieuw boekhoudtrucje ingevoerd. In plaats van verliezen op dergelijke
posten op de balans af te schrijven, parkeert de FED verliezen in een ander potje. Vorderingen op de
Amerikaanse Treasury. De staat. De belastingbetaler. Ge-ni-aal.
Inflatie
Dus...voor wie zich afvraagt waarom het leven zo duur is met neofeodaal fiat geld in de portmonee: daarom
dus.
IJsland
Gidsland IJsland laat weer zien hoe het wel moet: meer bankiers gearresteerd.
Libanon
Daags na het opstappen van de volledige oppositie uit de Libanese eenheidsregering uit onvrede met de
Libanese houding ten opzichte van het VN-tribunaal inzake de moord op de Libanese premier Hariri, krijgt
(de zoon van) zittende premier nog meer tegenslag te verwerken. Uit de zogenaamde ―truth-files‖, genaamd
naar wikileaks uiteraard, blijkt Hariri junior contact te hebben gehad met een Syrische (valse) getuige voor
het tribunaal en geeft de premier toe dat het tribunaal in Den Haag eigenlijk politieke poppenkast is. De
Truth-files zijn telefoongesprekken van de premier die gelekt zijn naar een aan Hezbollah gelieerde tvzender.
Of Hariri‘s positie nog houdbaar is, moet nog blijken. Zijn politieke lot ligt nu in de handen van oppositie en
eigen (politiek vleugellamme) partij. Het tribunaal in Den Haag gaat gewoon door met het spelletje.
Israël
Israël kan nu nog beter spioneren. Met ―de grote oren‖, een enorm spionagecomplex inclusief installaties,
kan het land telefoon- en emailverkeer in het hele Midden Oosten aftappen. En misschien verder. Sowieso
―tapt‖ Israël waar het kan, en komt ermee weg. Zoals onlangs weer eens in België bleek. Staatshoofden
afluisteren, geen probleem in het Brusselse Justus Lipsius-gebouw.
Blackwater
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Erik Prince goes Somalië. De absolute winnaar van de war-on-terror(tm) gaat in het Afrikaanse land een
paramilitaire eenheid opzetten voor het bestrijden van piraten en terroristen.
Sinterqaida
Bin Laden dropt weer een tape.
Martelen
Nieuwe vraagtekens bij de behandeling van gevangen in de Amerikaanse martelgevangenissen op
Guantanamo Bay, in Irak of Afghanistan. Documenten van het Pentagon laten zien dat in gevangenissen
onder Amerikaanse militair bevel veel vaker als aangenomen ―ongeoorloofde doding‖ plaatsvindt.
―Unjustified homicide‖. Kortom, het omleggen van gevangenen.
Daniel Pearl
Niet Omar Sheikh, de man die voor de ISI Mohammed Atta betaalde, maar all-round super-terrorist Khaled
Sheikh Mohammed heeft waarschijnlijk de Amerikaanse jounalist Daniel Pearl vermoord. De Amerikanen
willen alleen KSM niet daarvoor vervolgen omdat dit de 911-rechtzaak in de weg kan zitten. Althans, dat
beweren nabestaanden van Pearl.
Protest
Tunesië, Algerije, Jordanië, Albanië, Egypte. De jonge, werkloze, massa‘s staan aan de paleispoorten van
verschillende bevriende dictators te schreeuwen. Wat neoliberale politiek niet allemaal bereiken kan!
In Egypte wordt al geprobeerd om met goud het land uit te komen.
Economie
Het gaat dus nu heel snel, heel erg &"%"$. Een freak-economics verschijnsel daarbij: de googlezoekopdracht ―Buy A Gun‖ staat op een alltime high.
Tot slot. Van de propaganda-afdeling van de Taliban: het ―opbouwwerk‖ van de NATO in Afghanistan.
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_3_2011/rss

Maandagmorgen briefing (Week 4, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 31-01-2011
Je kan vreemde dromen hebben maar het blijft een feit dat Nederland dankzij de
―oppositie‖ weer terug gaat naar Afghanistan om Afghaanse politiemannen (en
vrouwen?) op te leiden met F-16 gevechtsvliegtuigen. Wat kunnen een D66 en
GroenLinks ook doen? Nederland is nu eenmaal gebonden aan de NATO en de
EU die in studies of op conferenties keer-op-keer bekend maken dat we moeten
vechten voor ―handelswegen‖ en ―toegang tot strategische grondstoffen‖. Dus
sturen we maar weer Hollanders een oorlogsgebied in, en boeken een paar
miljoen van de begroting af, in de hoop dat ooit een volledig functionerende
koloniale politiemacht kan opkomen voor ―onze‖ belangen aan de Hindu Kush. Kunnen we straks misschien
zien hoe, zoals in Egypte, Tunesië, Jordanië, Albanië, Algerije, ook in Afghanistan de politie het volk
neerknuppelt zodra zij ―onze‖ dictator zat zijn. Win-win, want onze politie krijgt nu wat veldervaring voor het
geval die gekke Nederlanders opeens door hebben dat ze eigenlijk in een post-democratische wereld
wonen. Zoals de ―honey-pot‖ partijtjes voor links- en liberaalmensen D66 en GroenLinks via de
achterkamertjes weer briljant hebben aangetoond. De geschiedenis is nog lang niet dood. Gevoed door
armoede, uitzichtloosheid en exploderende voedselprijzen spoelt een vloedgolf door het Midden Oosten en
Noord Afrika. De bevolking staat op tegen hun dictatoren en hun zelfverrijking en neoliberale politiek. Met
succes. Na de eerste, semi-succesvolle, revolutie in Tunesië lijkt het regime van Mubarak na dertig jaar
ijzeren bestuur in Egypte, een einde te vinden in de straten van Cairo.
Het ―westen‖ en vooral de Verenigde Staten lijken verrast door ontwikkelingen. Na deccennia lang steun te
hebben gegeven aan ―hun‖ zetbazen, en de inbinding van deze landen in verschillende handelsunies,
mompelen Amerikaanse en Europese politici voorzichtig over democratisering en meer rechten en vrijheden
voor bevolking. Maar met de val van een Ben Ali of Mubarak wordt evenzo de weinig moreel verheffende
politiek van het westen ontmaskerd. Er moet dus snel geschakeld worden om de handelsbelangen veilig te
stellen. De Amerikanen hebben daarbij voorsprong. Zowel in Tunesië als in Egypte hebben zij ruim aan zien
komen dat ―democratisering‖ een noodzaak gaat worden, en ook voor overige strategisch belangrijke landen
zal al een draaiboek klaarliggen.
In Egypte lijken de kaarten te worden gezet op Mubarak‘s vice, Omar Suleiman. Suleiman is ―made in the
USA‖. Al in 2010 werd een merkwaardige postercampagne gevoerd voor het presidentschap van de
veiligheidschef van Mubarak. Daarnaast pompte United States Agency for International Development
(USAID) miljoenen in Egyptische oppositiegroepen. Die draadjes lopen nu natuurlijk nog steeds.
In Tunesië, waar de protesten gewoon doorgaan, wordt op de oude garde gezet met wat ―democratische
versiering‖. Mohammed Ghannouchi, een vertrouweling van Ben Ali, heeft de macht overgenomen en zijn
―nieuwe‖ kabinet lijkt vooral op de oude clan. Om de verkiezingen in Tunesië voor te bereiden vloog de
Amerikaanse onder-secretaris voor het Midden Oosten, Jeffery Feltman, voor gesprekken naar Tunis. De
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overgangsregering, naast Ghannouchi vooral leden uit de Islam Party, een partij die in het verlengde van
Ben Ali‘s politiek ligt en de sociaal liberale partij, Ahmed Nejib Chebbi ook een ―made-in-USA‖ man en de
blogger Slim Amaou en filmaker Moufida Tlati, die beiden ―het volk‖ vertegenwoordigen (maar door hun
steun aan de regering al duidelijk maken waar zij staan).
Het snelle reageren van de Amerikanen, en Europa, wordt mede ingegeven door een nachtmerriescenario........de komst van *diepe, donkere stem‖ DE ISLAMISTEN. De partijen die een tegenstelling van
zichzelf zijn (islam is geen politiek) maar machtig zijn in bijvoorbeeld Egypte door hun sociale netwerk en
liefdadigheid. Een Egypte met THE MUSLIM BROTHERHOOD als werkelijk politieke fractie, inclusief
bestuurinvloed is het laatste wat het westen wil. Met de islam als fundament zijn het, net als Hezbollah en
Hamas, eigenlijk CRYPTO-COMMUNISTEN die welvaart willen verdelen ipv het concentreren in de top of
naar het buitenland sluizen. Nu duiken in zowel Tunesië als Egypte deze ongewenste elementen op.
Kortom: het corporatistische ―westen‖ hedged zich tegen teveel regime change in het Midden Oosten,
inclusief het zenden van troepen. De vraag is alleen, wordt dit een gecontroleerde brand of, als bijvoorbeeld
Saudi Arabië valt, een inferno met alle gevolgen voor de globaliseerde economie en daarmee de westerse
elite.
Libanon
Nog een verliespost, in Libanon zet Hezbollah door en moet de pro-westerse Hariri plaatsmaken voor een
voor alle partijen acceptabele technocraat.
Palestina
En nog een verliespost. De Palipapers lek wordt pijnlijker en pijnlijker voor de Palestijnse autoriteit en
president Abbas. Meewerken aan de coverup rond het Goldstone rapport en anti-Iran houding.
Afghanistan
In Afghanistan wordt ondertussen volop gebouwd aan veiligheid en zekerheid en krijgt de mijnbouwsector
eigen special forces.
Soedan
Puntje gewonnen: het olierijke Zuid Soedan is eindelijk van het noorden af, waarmee met westerse
ondersteuning eindelijk de olie die de Chinezen daar omhoogpompen gecontroleerd kan worden. Terwijl
normaal gesproken het stemmen in deze regio een puinhoop wordt, is het deze ronde wonderbaarlijk goed
verlopen.
Amsterdam
Straks komt het blow-ausweis om langzaam de coffeeshop-sector de nek om te draaien en Nederland
eindelijk Europees drugs-conform te krijgen, dus de duizenden, zo niet miljoenen, toeristen die ieder jaar
naar Amsterdam komen om de hippe mode-boutiques op de wallen de shops te bekijken gaan nu maar naar
Californië.
Palomares
De meest radioactieve stad in Europa: het Spaanse Palomares. Slachtoffer van een vergeten, en verborgen,
ongeluk met atoombommen.
Goud en Zilver
Gaat China werkelijk goud en zilver reserves verhogen (en daarmee de short posities van enkele westerse
banken op zilver en goud vernietigen?).
Ierland
Terwijl in post-democratisch Ierland de regering en oppositie nog snel de bezuinigingsmaatregelen door het
parlement rammen om te voldoen aan de door EU en de IMF opgelegte eisen, wil eigenlijk geheel Ierland
niet meewerken aan de deal. Maar de ECB zegt ―nein!‖. Jullie betalen voor de bankenbailout, net als de rest
van Europa.
We love Goldman Sachs
Oke, nu is het officieel maar iedereen wist het al. Goldman Sachs kreeg via de bailout van AIG het geld van
eigen ―wedjes‖ terug. Over naar de nieuwe schandalen.
Daarom nog even een samenvatting van de bailout-komedie tot nu toe:
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_4_2011/rss

Beschonken piloot praat over chemtrails
Groningen, dinsdag 25 januari 2011
A major missing piece of a grand conspiracy has been targeted by a drunk pilot. In a small town 30 miles
east of the Pacific Ocean in Oregon is the center of a major global operation. At a bar in McMinnville,
Oregon, an inebriated pilot attempted to impress one of the pretty ladies with tales of his secret mission.
Lees verder: http://imageevent.com/firesat/strangedaysstrangeskies
We can begin by having local cities and counties adopt the Air Purity Act found at AirCrap.com?
Image source: theintelhub.com ; Further reading: theintelhub.com ; Bron: aircrap.org
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Britse schoolkinderen krijgen les in homo-rekenen en lesbische geografie
Brits onderwijs anno 2011: Leer op de homoklok te kijken en met lesbische
blokken te spelen...
Om Britse kleuters en schoolkinderen te laten weten hoe fijn het kan zijn
om homo, lesbo, bi- of transseksueel te zijn, krijgen zij volgende maand les
in vakken zoals 'homo-rekenen' en 'lesbische geografie'. Bij het vak
rekenen moeten de kinderen bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel procent
homo's van de totale bevolking uitmaken (antwoord: ca. 4%); de
gevorderden krijgen wiskundige vraagstukken met 'homosymbolen'
voorgelegd. Ook zal de schoolkinderen door middel van rollenspellen de LGBT (Lesbian-Gay-BisexualTranssexual) vocabulaire worden aangeleerd en krijgen ze les over homoseksualiteit in het dierenrijk.
De lessen zijn een initiatief van de Training & Development Agency for Schools en worden gegeven in het
kader van de 'LGBT geschiedenis maand', die in 2005 werd ingesteld met de bedoeling om scholen te
stimuleren meer les te geven over homoseksuele onderwerpen. De scholen mogen overigens zelf kiezen of
ze met het programma meedoen.
Critici vinden het in een tijd van zeer zware bezuinigingen maar niks dat publiek geld wordt uitgegeven aan
dit soort zaken. 'Wat een onzin,' reageerde het Conservatieve parlementslid Craig Whittaker. 'We hebben
meer dan genoeg problemen in ons land. Leraren zouden zich moeten concentreren op de
kernonderwerpen, zodat de scholen hier weer de besten in worden,' zei hij, daarmee verwijzend naar de
steeds zwakker wordende prestaties van Britse schoolkinderen. 'Dit heeft niets van doen met homofobie,
maar er zijn gewoon andere manieren in het onderwijssysteem om de LGBT agenda te ondersteunen.'
'Ouders zullen zich afvragen of dit de juiste tijd is om hier geld aan te besteden, vooral omdat we continu
horen hoe krap de budgetten zijn,' voegde John O'Connell van de TaxPayers'Alliance hier aan toe. Anderen
zijn juist voorstander van het programma omdat het de leraren er aan zou herinneren dat een deel van de
bevolking homo, lesbisch, bi of transseksueel is. 'We willen lessen waarin de moeilijkheden die lesbische en
homoseksuele mensen hebben niet genegeerd worden,' verklaarde David Watkins, een leraar die betrokken
is bij het programma.
'Als je een rekensom moet oplossen, waarom moet dat dan met het voorbeeld van een gewoon gezin of een
vriend en een vriendinnetje? Waarom niet twee jongens of twee meisjes?' vroeg hij zich af. 'Het zijn geen
lessen over homoseks. Het gaat om afbeeldingen waardoor kinderen worden geconfronteerd met het feit dat
er ook nog andere soorten mensen bestaan.' (1)
De commentaren onder het originele artikel in de Britse Telegraph zijn vaak niet mals. Sommigen vragen
zich af of er nu ook speciale lessen komen die andere levensstijlen -zoals van pedofielen en overspeligencentraal gaan stellen. Voor het geval mensen moord en brand schreeuwen dat homoseksualiteit en pedofilie
twee verschillende zaken zijn - de statistieken wijzen uit dat een ruime meerderheid van de pedofielen
homoseksueel (pederast) is. Aangezien homo's slechts circa 4% van de bevolking uitmaken valt het verband
dus niet te ontkennen.
Om nog maar eens te onderstrepen hoe krankzinnig de maatschappij geworden is: omdat de meeste homo's
tegen dit programma zouden zijn geeft iemand zelfs wat dit onderwerp betreft de Joden en Zionisten de
schuld van de 'radicale homoseksuele agenda'. Ik schreef het al eens eerder: het duurt niet lang meer of de
Joden en/of de 'Zionisten' krijgen straks ook nog de schuld van alle lekke fietsbanden. Dat klinkt natuurlijk
volslagen belachelijk, maar het is niet minder idioot dan 'homo-rekenen voor kleuters' of de vele
antisemitische complottheorieën die je tegenwoordig overal op het internet tegenkomt, en waar velen helaas
nog waarde aan hechten ook.
Xander - (1) Telegraph

“Vrouwen in Iran mogen niet naar voetbal kijken”
Leden van de Iraanse overheid vragen een verbod op de aanwezigheid van vrouwen bij live uitzendingen
van voetbalwedstrijden in bioscoopzalen, dat meldt het nieuwsagentschap ILNA. Er bestaat al een verbod op
hun aanwezigheid in het voetbalstadion.
De politie-eenheid van de staat die het verbod aanvroeg zegt dat de aanwezigheid van vrouwen op
sportevenementen met mannen in strijd is met de islam. ―De instantie vraagt hierom omdat de aanwezigheid
van vrouwen en gezinnen in bioscoopzalen de veiligheidsrisico‘s en ongepast gedrag verhoogt‖, aldus ILNA.
Bioscoopzalen in Iran zenden matchen van de Asian Cup uit, het nationale team van Iran haalde namelijk de
kwartfinales.
Het voorstel moet wel nog goedgekeurd worden door de overheid. ―Bioscoopzalen vallen onder de autoriteit
van het Ministerie van Cultuur, dus we wachten op hun beslissing in deze materie‖, aldus Amir Hossein
Alamalhoda. (ep)
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VS stelde in 2008 nieuw Palestijns thuisland in Zuid Amerika voor
Overleg tussen de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, voormalig
Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice en
de toenmalige Israëlische premier Olmert.
Volgens de Britse krant Guardian stelde de voormalige
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice
tijdens een ontmoeting met Israëlische en Palestijnse
vertegenwoordigers voor om het Palestijnse 'vluchtelingen'probleem
op te lossen door hen een nieuw thuisland te geven in Zuid
Amerika, zo'n 10.000 kilometer verwijderd van het Midden Oosten.
Tijdens een discussie over de Palestijnse eis dat alle 'vluchtelingen' naar het huidige Israël moeten kunnen
terugkeren opperde Rice het idee om landen zoals Chili en Argentinië in te schakelen, onder andere
vanwege het feit dat Chili al een eeuw een grote Palestijnse gemeenschap heeft (ruim 200.000 mensen) en
net als Argentinië uitgestrekte gebieden -zoals het Andesgebergte- bezit waar nauwelijks mensen wonen.
De quotes in de Guardian zouden overigens 'niet woordelijk' zijn, maar de opmerkingen zouden wel gemaakt
zijn door iemand met de intialen 'CR'. Condoleezza Rice was de enige persoon met deze initialen die bij
deze gesprekken aanwezig was.
Het proefballonnetje van Rice druiste direct in tegen de Palestijnse eis op 'terugkeer' van alle 'vluchtelingen'.
Israël heeft zich sinds de wederoprichting in 1948 altijd verzet tegen deze eis, vooral omdat het grootste deel
van de enkele honderdduizenden Arabieren -'Palestijnen' bestonden toen nog niet- die destijds in het gebied
woonden op aandrang van de Arabische buurlanden wegtrokken, zodat de zojuist opgerichte Joodse staat
gemakkelijk vernietigd zou kunnen worden. Naast het feit dat dit mislukte is er nooit enige aandacht geweest
voor de 800.000 Joden (een hoger aantal dan het aantal Palestijnen dat uit Israël vertrok) die na de stichting
van Israël uit de Arabische landen werden verdreven en van wie alle bezittingen in beslag werden genomen,
zonder dat hier ooit een schadevergoeding voor werd gegeven.
De Guardian schrijft dat het idee mede voortvloeide uit het feit dat 117 Palestijnen tussen maart en april
2008 in Chili gingen wonen. De suggestie om een Palestijnse staat in Zuid Amerika op te richten was een
variant op een voorstel uit de vorige eeuw om de Joden te verplaatsen naar Madagascar en Kenia.
Overigens probeerde men al in de 19e eeuw het Joodse 'probleem' op te lossen door hen te laten emigreren
naar Argentinië. Rond 1930 woonden er ruim 20.000 Joden in Argentinië die gezamenlijk zo'n 500.000
hectare land bezaten.
Overigens bezitten de Palestijnen reeds lang hun eigen staat, namelijk Jordanië, waar ze circa 70% van de
bevolking uitmaken. Ruim tweederde van het aan de Joden beloofde voormalige Britse mandaat over
Palestina is in het bezit van de 'Palestijnen'. Desondanks eisen ze nog altijd het hart van de Joodse staat op,
een gebied dat in de hele geschiedenis nog nooit hun bezit is geweest.
Xander - (1) Arutz 7

VN-gezant Falk zwaar onder vuur wegens twijfels aan 9/11
Bron / origineel: (c) www.hln.be
De Verenigde Staten willen bij monde van ambassadrice bij de VN Susan Rice dat de speciale VN-gezant
Richard Falk wordt ontslagen. Falk, professor internationaal recht aan de universiteit van Princeton, had
eerder deze maand op zijn blog twijfels geuit over de officiële versie van de aanslagen van 9/11.
Falk, VN-mensenrechtengezant voor de bezette Palestijnse gebieden, is ook in Israël persona non grata
nadat hij het Israëlische beleid jegens de Arabische bevolking met de nazi-politiek versus de Joden had
vergeleken. Falk is een Amerikaanse Jood en dat maakt het moeilijk om de beschuldigingen van antiAmerikanisme en antisemitisme te uiten.
Op zijn internetstek had Falk geschreven dat er "bizarre tegenstellingen bestaan tussen de officiële
verklaringen" over een door al-Qaida op het getouw gezette aanslag" en dat er van de kant van de
Amerikaanse overheid duidelijk sprake is van het toedekken van feiten. Falks twijfel aan het veronderstelde
gebrek aan voorkennis van de VS-overheid plaatst hem in het verdomhoekje van de
"samenzweringstheoretici".
Na de reactie van Rice tikte VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zijn speciale rapporteur op de vingers.
Ontslaan kan Ban Falk niet: Falk is namelijk geen werknemer van de VN, maar een onafhankelijk
deskundige, aangesteld door de in Genève zetelende VN-Mensenrechtencommissie.
http://zaplog.nl/zaplog/article/vn_gezant_falk_zwaar_onder_vuur_wegens_twijfels_aan_9_11
[www.informationclearinghouse.info] 9/11 And Faith-based Pre-Enlightenment ?Knowledge.?
Richard Falk schopt nog wat verder om zich heen en kritisch artikel.
http://www.informationclearinghouse.info/article27337.htm

Nieuwsbrief nr. 116 – 4 februari 2011 - pag. 7

Evergreen Aviation bevestigt dat Boeing 747 chemtrails kan verspreiden
Toestel tevens geschikt om 'chemische aanvallen op bevolkingscentra te neutraliseren'
Voor de skeptici onder ons, die het nog altijd weigeren te geloven;
Evergreen Aviation, één van 's werelds grootste private
luchtvaartmaatschappijen, bevestigt op haar eigen website dat
'weerbeïnvloeding' en het verspreiden van ('ontsmettende')
chemische stoffen taken kunnen zijn van de Boeing 747
Supertanker van de maatschappij (foto). (1)
'De Evergreen Supertanker kan niet slechts alleen brand bestrijden,'
aldus de website. 'Dit multimissie vliegtuig kan tevens gevoelige
veiligheids- en milieutaken uitvoeren. De buitengewone lading die
kan worden geloosd maakt het een ideaal middel om moeilijke homeland security missies mee uit te voeren,
chemische aanvallen op militaire installaties of belangrijke bevolkingscentra te neutraliseren, en grote, voor
het milieu desastreuze olierampen te controleren.'
Evergreen Aviation bestaat 50 jaar en werkt volgens eigen zeggen ook voor het Amerikaanse ministerie van
Defensie. De vier belangrijkste markten waarop het nieuwe toestel kan opereren zijn volgens de
luchtvaartmaatschappij:
- Brandbestrijding (ook 's nachts)
- Bestrijding olielekkages
- Weerbeïnvloeding (chemtrails)
- Biochemische ontsmetting
Alhoewel het woord 'chemtrails' niet in op de website voorkomt kan de taak 'weerbeïnvloeding' (of aanpassing) niet anders betekenen dan dat het toestel in staat is grote hoeveelheden chemische stoffen in
de atmosfeer te verspreiden - chemtrails dus. Voor elektromagnetische weerbeïnvloeding (HAARP) is
immers een veel grotere oppervlakte nodig dan een vliegtuig kan bieden.
Vorige week berichtten we dat een HAARP-achtige installatie in het emiratenstaatje Abu Dhabi vorig jaar
voor ruim 50 stortregens heeft gezorgd (2). De bekendste HAARP (High Frequency Active Auroral Research
Program) installatie bevindt zich in de Amerikaanse staat Alaska en zou in staat zijn om ruim 1,7 gigawatt
(miljard watt) in de ionosfeer rondom onze planeet te stralen. Hierdoor wordt deze elektrisch geladen laag
verhit en verstoord, waardoor de stralen teruggekaatst worden op de Aarde, waar ze de grond, de oceanen
en onze lichamen penetreren. Op deze wijze zouden op ieder gewenste locatie aardbevingen, orkanen en
andere natuurrampen kunnen worden veroorzaakt. Vooralsnog wordt echter ontkend dat HAARP een
militaire functie heeft. Wat chemtrails betreft: op de 10e VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) in de
Japanse stad Nagoya werd oktober vorig jaar besloten om te stoppen met experimenten om het weer en het
klimaat te beïnvloeden, inclusief het sproeien van chemische stoffen in de atmosfeer waarmee de
zonnestraling gedeeltelijk zou worden afgeweerd. Het was voor het eerst dat het bestaan van chemtrails -zei
het niet direct bij name genoemd- officieel werd erkend. (3)
Xander
(1) Forbidden Knowledge*
(2) 21-01: Weerbeïnvloeding realiteit: 50 stortbuien Abu Dhabi dankzij HAARP installatie
(3) 30-10-10: VN erkent chemtrails en besluit tot wereldwijde stop op klimaatbeïnvloeding
* Spreekt letterlijk van 'chemtrails contracten' met de Amerikaanse luchtmacht, maar daar heb ik geen bewijs
van kunnen vinden. Verder dateert de meeste informatie op de website van Evergreen uit het jaar 2009.

Piloot klapt uit de school over CHEMTRAILS
januari 27, 2011 By: silviavideler
Een piloot die chemtrails over de wereld spuit is loslippig geworden.
En voelt zich een ‗ware James Bond‘ in al de geheimzinnigheid rond dit gebeuren.
Er zijn 100 geheime basissen over de wereld waar al deze muisstille witte Jets vandaan komen die onze
lucht vervuilen met de welbekende witte strepen waarin o.a. aluminium, barium en andere gifstoffen zitten.
Het heet ‗Evergreen International Aviation‘ (hoe ironisch!) en er zijn 4500 werknemers die hieraan
meewerken en het lijkt op een soort zwaar bewaakte ‗Area 51′ (Arizona desert, ET‘s, Ufo‘s e.d.). Dat is ook
de reden dat niemand hier iets vanaf weet. De CIA is onderdeel van deze hele operatie wat uiteraard te
verwachten is. En uiteraard zijn o.a. de Rothshields de grote investeerders in ook weer deze geheime
operatie. (Alleen deze familie bezit al meer dan de helft van het wereldvermogen, dat u dit even weet).
Er gaan een hoop openbaringen komen dit jaar, dat kan ik je alvast verklappen. Het gaat i.i.g. de goede kant
op zoals verwacht en voorspeld door o.a. channelings. De waarheid achterhaald zich wel……
http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=6561
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Mubarak klaar om leger in te zetten, vraagt hulp VS
Eerste 'dood aan de VS' kreten op anti-Mubarak posters
verschenen- Angst dat extremistische Moslim Broederschap Egypte
overneemt- Nu ook in Jemen anti-overheids protesten
Gisteren gingen de hevige protesten tegen het regime van
president Mubarak onverminderd door.
UPDATE 27 jan. 2011 22.45 uur: Zojuist is bekend geworden dat
de Moslim Broederschap, die miljoenen islamitische aanhangers
heeft, zich bij de protesten tegen de regering Mubarak heeft
aangesloten. De situatie begint er voor de overheid steeds
zorgwekkender uit te zien. Zullen de uitgeputte en gedemoraliseerde veiligheidsagenten op mogelijk
miljoenen demonstranten schieten? Mubarak lijkt geen andere keus meer te hebben dan de klaarstaande
legerdivisies in te zetten, maar het is de vraag in hoeverre die loyaal aan hem zijn en bereid zijn het vuur te
openen op de eigen bevolking.
De Egyptische president Mubarak heeft zijn minister van Defensie Mohamed Hussein Tantawi naar
Washington gestuurd met het dringende verzoek om Amerikaanse hulp bij het de kop indrukken van de
steeds heviger wordende protesten tegen zijn regime. Ondertussen heeft de in het nauw gebrachte
president alle militairen met verlof teruggeroepen naar hun bases en vier legerdivisies bevolen om paraat te
staan om zonodig in te grijpen.
In een serie geheime ontmoetingen heeft minister Tantawi president Obama en een aantal hoge politieke en
militaire officials duidelijk gemaakt dat de softe en begripvolle houding van de Amerikanen tegenover de
demonstranten meer kwaad dan goed doet. Tevens waarschuwde hij de VS dat zonder een keihard ingrijpen
het pro-Amerikaanse regime Mubarak gedoemd is te vallen en het land mogelijk ten prooi zal vallen aan de
radicaal islamitische Moslim Broederschap. Tot nu toe hebben de islamisten zich afzijdig gehouden van de
protesten, hoogstwaarschijnlijk omdat ze op het juiste moment wachten om het land over te nemen.
Tantawi vroeg de regering Obama daarom om een urgente toezending van geavanceerde anti-rellen
uitrustingen. Het is onduidelijk of hij van Obama enige toezeggingen kreeg. Als bekend wordt dat de VS het
regime Mubarak helpt overeind te houden zou dat namelijk wel eens olie op het vuur kunnen betekenen.
Onder de demonstranten bevinden zich veel jongeren die trots zijn op hun Arabische en Egyptische
identiteit. Bewijs dat hun regering samenwerkt met een buitenlandse macht zou hen alleen maar
vastberadener maken Mubarak van de troon te stoten. De eerste 'VS weg!' en 'Dood aan de VS' kreten zijn
inmiddels op anti-overheidsposters gezien.
Ondanks het protestverbod en het feit dat Mubarak bevel gaf één miljoen extra veiligheidsagenten in te
zetten gingen de demonstranten gisterenavond in diverse Egyptische steden opnieuw massaal de straat op.
Tot nu toe werden zo'n 2500 arrestaties verricht. In Suez opende de politie voor de eerste keer het vuur op
de relschoppers, waardoor er een flink aantal doden en gewonden vielen. Westerse bronnen melden dat de
overheidstroepen de controle over de belangrijkste haven aan het Suez kanaal hebben verloren nadat de
demonstranten het politiecordon rondom een aantal overheidsgebouwen wisten te doorbreken en deze
vervolgens in brand staken.
Bij zowel Caïro als het Suez kanaal staan inmiddels in totaal vier divisies van het leger klaar om op bevel
van Mubarak in te grijpen. In Caïro hebben veiligheidsagenten zo'n 500 journalisten, waaronder veel
buitenlandse, vastgezet in het gebouw van de persdienst van de hoofdstad, waardoor zij geen verslag
kunnen doen van de gebeurtenissen. (1)
Het voormalige hoofd van het Internationele Atoom Energie Agentschap (IAEA) van de VN, Mohamed
ElBaradei, vindt dat Mubarak na 30 jaar over Egypte geheerst te hebben moet opstappen. 'Er is geen andere
keuze... maar tot nu toe lijkt het regime de boodschap niet begrepen te hebben,' verklaarde hij (2). Vandaag
reist ElBaradei vanuit Wenen naar Egypte om te proberen het voortouw te nemen bij het doorvoeren van
politieke veranderingen. Ook morgen worden weer hevige demonstraties verwacht. Net als in Tunesië en
Algerije zijn de Egyptenaren woedend over de sterk gestegen prijzen (voedsel en brandstof), het gebrek aan
banen en de autoritaire heersers die ieder tegengeluid steevast met harde hand tot zwijgen brengen.
Ook in het streng islamitische Jemen zijn op vier locaties in de hoofdstad Sana demonstraties uitgebroken
tegen het 'corrupte regime'. Jongeren en oppositieleden protesteren tegen de al 32 jaar in het zadel zittende
president Ali Abdullah Saleh. Ook zij zijn het dictatoriale bestuur zat. Daarnaast leeft bijna de helft van de
Jemenitische bevolking onder de absolute armoedegrens van $ 2 dollar per dag en hebben velen geen
toegang tot schoon (drink)water. In het straatarme land is minder dan één tiende van alle wegen verhard en
zijn tienduizenden mensen vanwege het voortdurende stammen- en extremistische geweld in het land op de
vlucht geslagen. (3)
Xander
(1) DEBKA
(2) Ynet News
(3) Jerusalem Post
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Erkenning van Palestina begonnen in Europa
Javier Solana en Mahmoed Abbas
Ierland verhoogt status van Palestijnse missie in Dublin tot ambassade behalve in naam.
Israël vreest dat domino-effect leidt tot volledige eenzijdige erkenning van Palestijnse staat door Europa.
Ierland besloot dinsdag om de status van de diplomatieke delegatie van de Palestijnse Autoriteit in Dublin te
verhogen. Velen in Israël vrezen dat dit een domino-effect veroorzaakt, dat tot de eenzijdige erkenning van
een Palestijns-Arabische staat leidt.
Ierse ambtenaren benadrukten dat de PA-delegatie niet werd opgewaardeerd tot een volwaardige
ambassade, maar eerder een diplomatieke missie, en dat Dublin "Palestina" niet erkent als onafhankelijke
staat.
Toch betekent deze verandering, dat het hoofd van de PA-delegatie nu wordt aangeduid als
"ambassadeur"en zijn geloofsbrieven zal presenteren aan de Ierse president, net als een echte
ambassadeur. Dus hoewel Ierland een spel met woorden speelt, is de werkelijkheid dat de Palestijnse
Autoriteit in Europa wordt vertegenwoordigd als een onafhankelijke nationale entiteit. Israëlische
functionarissen waren hier woedend over.
Onderminister van Buitenlandse Zaken Danny Ayalon waarschuwde dat deze 'de facto' erkenning van een
Palestijnse staat de bilaterale vredesbesprekingen verder buiten bereik brengt, en eigenlijk een nieuwe
geweldsuitbarsting stimuleert.
"Eenzijdige stappen scheppen een zeepbel van verwachting voor de Palestijnen. We kunnen een duidelijke
relatie waarnemen tussen de recente golf van erkenningen en een verharding van het Palestijnse
standpunt", aldus Ayalon. "We weten allemaal dat bellen uiteindelijk barsten en het is nalatigheid om aan dit
onhoudbare beleid mee te werken."
Ayalon verwees naar de nieuwe trend in Latijns-Amerika om een Palestijnse staat te erkennen in geheel
Judea en Samaria. Brazilië, Argentinië, Ecuador, Bolivia, Chili en Peru hebben dit in de afgelopen paar
maanden gedaan.
Israeltoday.nl - Lees ook:
Palestijnse leiders in problemen door 'Palestine Papers'
Hezbollah's man neemt het over in Libanon
\
Pro-democratische revoluties zijn een groot probleem voor de VS
Bron / origineel: news.antiwar.com
De pro-democratische revoluties in Noord-Afrika en het Midden-Oosten zijn een
groot probleem voor de diverse dictators in de regio maar kan een nog groter
probleem worden voor de VS, waarvan de leiders niet de luxe hebben om
eenvoudig, met een groot deel van de nationale schatkist, naar Saoedi-Arabië te
vluchten als de dingen fout gaan.
De enige vergelijking voor de VS kan de Iraanse revolutie van 1979 zijn, waarin
de door de VS gesteunde sjah werd verdreven ten gunste van een sjiitische
theocratie. In dit geval moet echter President Obama met onrust worstelen in niet één, maar verschillende
belangrijke geallieerde naties.
Al decennia lang leek het erop dat de VS in staat waren om zijn autoritaire bondgenoten te steunen die min
of meer voor onbepaalde tijd aan de macht waren maar de sluimerende onvrede in combinatie met
afbrokkelende economieën in de hele regio zijn samen gekomen tot een regiowijd fenomeen waarin elke
door de VS gesteunde dictator risico lijkt te lopen.
Maar in de nabije toekomst zijn het de twee meest belangrijkste presidenten voor het leven, Hosni Mubarak
van Egypte en Ali Abdullah Saleh van Jemen die de meeste risico lopen. In beide gevallen geeft de VS
lippendienst aan het idee van een aantal "hervormingen" maar zullen niet toestaan dat iets de heerschappij
van hun bondgenoten zou kunnen bedreigen, in het bijzonder wat voor vervelende verkiezingen dan ook.
Ambtenaren houden zich beslist bezig met wat voor soort regeringen in deze landen kunnen ontstaan maar
het grotere probleem is dat het geven van een betekenisvolle politieke stem aan tientallen miljoenen
mensen, die al tientallen jaren wordt onderdrukt door door de VS gesteunde dictators, gaat regeringen
opleveren die, ongeacht hun algemeen beleid, onafhankelijkheid zullen eisen van het regionaal beleid van
de VS.
Door Jason Ditz
Reactie± Onzin, door deze akties zal er GEEN democratie komen. Wat wel? Verdere invoering van de
sharia, en dat is een slechte ontwikkeling
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Ziektes verbonden aan de gevolgen van de BP Olie Ramp: wijdverspreide Ziekte`s als gevolg van
toxische chemicaliën
Door Rene Voogt op 27 januari 2011
Artsen schrijven de wijdverspreide ziekte toe aan giftige chemische stoffen afkomstig uit de catastrofe van
de Golf van Mexico. Onafhankelijke wetenschappers hebben bevestigd dat het mariene leven in de Golf van
Mexico zwaar verontreinigd is door de wijdverspreide olie en oliefilm op de wateren.
Ondanks BP onlangs in juli de lekkende boorput in de Golf van Mexico afsloot, blijven de gezondheid`s
gerelateerde na effecten van de ramp voortbestaan.
Kust bewoners van de Golf van Mexico en de werknemers van BP hebben bepaalde ziektes opgelopen
verbonden aan chemische stoffen die aanwezig waren in de olie van BP en de toxische dispergeermiddelen
die gebruikt werden om de olie mee op te lossen – de ziektes verspreiden zich nog steeds en worden erger.
Dr Rodney Soto, een arts in Santa Rosa Beach, Florida, onderzocht en behandelde patiënten met een zeer
hoog gehalte aan olie-gerelateerde chemische stoffen in hun bloed. Deze worden meestal aangeduid als
vluchtige organische stoffen (VOC‘s). Antropogene VOC‘s uit de olie van de BP ramp zijn giftig en hebben
negatieve chronische gevolgen voor de volksgezondheid.
Dr Soto vind constant verontrustende hoge waardes aan giftige chemicaliën in alle patiënten die hij getest
heeft.
―Ik vind regelmatig tussen de vijf en zeven VOC`s in mijn patiënten,‖ vertelde Dr Soto aan Al Jazeera. ―Onder
deze patiënten zijn zelfs personen die niet eens direct betrokken zijn geweest bij de schoonmaak
werkzaamheden van de olie, evenals bewoners die niet direct aan de kust hebben gewoond. Maar deze zijn
wel duidelijk aan de olie ramp gerelateerd‖.
Chronische gevolgen voor de gezondheid
Lloyd Pearcey, uit Bonsecour, Alabama, werkte 4 maanden als voorman in een schoonmaakteam voor BP.
Gedurende die tijd verzamelde hij olie doordrenkte kadavers en bestuurde een bulldozer ―gevuld met de teer
ballen die verzameld werden. Andere keren stonden we in het water met Speciale Pakken tijdens het
schoonmaken van de wallen en waren van top tot teen met de olie besmeurd. De dampen vraten letterlijk
aan je‖.
―Ik heb net mijn resultaten gekregen van het bloedonderzoek,‖ vertelde Pearcey Al Jazeera, ―Ik heb de
chemische stoffen van olie-en dispergeermiddelen in mijn bloed―.
Pearcey ondervind veel last van de voorkomende symptomen door de acute blootstelling aan de
chemicaliën van BP.
Dr Soto test zijn patiënten, en zegt dat hij over een ruime documentatie beschikt waarin de hoogte van de
giftige waarden bevestigt worden waaraan de mensen blootgesteld werden.
Dr Soto verdeelt de symptomen in twee verschillende groepen: acute blootstelling welke huid-en
ademhalingsproblemen omvatten, en de tweede, een grotere groep mensen zonder symptomen, maar die
wel last hebben van de toxiciteit. Hij gelooft dat de aard van blootstelling optreed zowel via de lucht, de huid
als ook de verontreinigde vis.
Eén van de extremere gevallen die hij behandelde was een vrouw bij wie zich acute ademhalingsproblemen
hadden ontwikkeld na een bezoekje aan het strand.
―Dit betreft een jonge vrouw in goede gezondheid, met een goed voedingspatroon, en zonder
gezondheidsproblemen, ze heeft er een hekel aan om medicatie in te nemen, en at alleen biologische
voeding,‖ legde hij uit‖, Maar kort nadat ze op het strand was geweest, waar ze waarschijnlijk aan de toxinen
blootgesteld werd, ontwikkelde ze aandoeningen aan de luchtwegen en zelfs binnen enkele weken kanker.
Ik denk dat dit direct te wijten valt aan de blootstelling aan de chemische stoffen, dispergeermiddelen en de
VOC`s. ‖
Volgens de Amerikaanse regering, heeft de BP olie-ramp ten minste 4,9 miljoen vaten olie in de Golf van
Mexico laten verdwijnen. BP gebruikte tenminste 1,9 miljoen liter van de giftige dispergeermiddelen, welke
in ten minste 19 landen verboden zijn, om de olie naar de bodem te laten zinken.
Van vele chemische stoffen aanwezig in de olie-en dispergeermiddelen is bekend dat ze: hoofdpijn,
misselijkheid, braken, nierschade, een veranderde nierfunctie, irritatie van het spijsverteringskanaal,
longschade, brandende pijn in de neus en keel veroorzaken, hoesten, longoedeem, kanker , gebrek aan
spiercoördinatie, duizeligheid, verwarring, irritatie van de huid, ogen, neus en keel,
ademhalingsmoeilijkheden, vertraagde reactietijd, geheugen problemen, maagklachten, lever-en nierschade,
bewusteloosheid, vermoeidheid / lusteloosheid, irritatie van de bovenste luchtwegen, en hematologische
aandoeningen veroorzaken.
Hoewel er vele voorbeelden van acute blootstelling zijn, zoals de patiënten van Pearcey en Dr Soto die
kanker ontwikkelden, vreest hij echter dat de meeste bewoners die blootgesteld werden, pas later de
symptomen zullen vertonen.
―Deze laatste groep ontwikkelt de symptomen verspreid over jaren‖, vertelde hij Al Jazeera. ―Ik ben zeer
bezorgt over ziektes als kanker en de degeneratie van de hersenen voor de toekomst. Dit is zeer belangrijk
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omdat het grootste deel van de bevolking hier beneden geen symptomen heeft. Maar de mensen zijn zich
niet bewust dat ze chemicaliën opnemen die zeer giftig zijn voor de mens welke een significant effect op de
hersenen en de hormonale systemen zullen hebben‖.
Dr Soto is het meest bezorgd over de lange-termijn effecten van de gifstoffen, omdat ze ―enorme gevolgen
hebben in het menselijk immuunsysteem, de hormonale functie en de werking van de hersenen‖.
De toxische stoffen in de olie-en dispergeermiddelen zijn ―vet oplossers‖, wat betekent dat ze een ―hoge
affiniteit voor vet hebben,‖ aldus Dr Soto.
―Het menselijk brein bestaat uit 70 procent vet,‖ voegt Dr Soto toe, ―En dit zal eveneens van invloed zijn op
de immuuncellen, het darmkanaal, de borst, de schildklieren, de prostaat, organen en andere systemen.
Daarom is dit ook zo significant voor kinderen‖.
Zijn hoofdzorg gaat uit naar de kinderen die betroffen zijn door deze giftige stoffen wat zal leiden tot ―de
ontwikkeling van een terneergeslagen immuunsysteem en een heropleving van kanker‖.
Dr Soto is van mening dat, voor de bewoners die langs de kust van de Golf wonen en getroffen zijn door de
giftige chemische stoffen van BP, de oplossing ofwel is om ze te verplaatsen (verhuizen) of om een intensief
programma bestaande uit een langdurig ontgift beleid in te voeren, dat intraveneuze detoxificatie
programma‘s omvat.
Allemaal duidelijk?
De ministerie`s van Volksgezondheid van Louisiana, Mississippi en Alabama hadden zwem adviezen
afgegeven, terwijl de put van BP maar olie bleef lozen in de Golf van Mexico afgelopen zomer. Sindsdien
echter, hebben alle drie de staten hun stranden, wateren, en voedsel uit de zee veilig verklaard van
gifstoffen die van de olie ramp afkomstig zouden kunnen zijn.
Florida heeft overigens nooit eventuele adviezen uitgegeven, ondanks dat vele bewoners ziektes
rapporteerden welke zij toeschrijven aan de olie-ramp.
Amerikaanse federale overheidsinstanties, zoals het Milieu Agentschap, Food and Drug Administration
(FDA) en de National Oceanic and Atmospheric Administration, hand in hand met president Barack Obama
zelf, hebben verklaard dat de wateren, stranden, en voedsel uit de Golf van Mexico, veilig en open voor het
publiek zijn.
Aanvulling: de meeste artsen in de getroffen gebiedenbehandelen demensen niet alsof ze
directwerdenblootstelling aan giftige chemische stoffen.
Al Jazeera heeft ook gehoord van gevallen dat artsen bedreigingen ontvingen, en dat velen voor
vergeldingen vrezen als ze openlijk zouden spreken over patiënten waarvan de ziekte toegeschreven zou
zijn aan de olie ramp van BP, de meeste artsen zijn simpelweg niet opgeleid om adequaat om te kunnen
gaan met acute toxiciteit van giftige stoffen op grote schaal.
Dr Mary Jo Ghory een algemeen pediatrisch chirurg, en lid van het Amerikaanse College van Chirurgen,
vertelde Al Jazeera dat ze gelooft dat de meeste artsen langs de Golf Kust niet in staat zijn om de ziekte die
ze behandelen te verbinden aan de chemicaliën van BP, en dat vanwege een gebrek aan een adequate
opleiding.
―Toxicologie is niet zomaar een alledaagse cursus, en dan nog, worden er niet veel discussies gevoerd over
de toxische effecten door blootstelling aan chemische stoffen‖ verteld Dr Ghory‖. Wanneer men
geconfronteerd wordt met een reeks verwarrende en zeer uiteenlopende symptomen die verband houden
met de blootstelling aan chemische stoffen is het zeer moeilijk voor elke individuele arts om zoiets in te
delen, vooral zonder een duidelijk profiel van wat men verwachten kan‖.
Dr Soto zegt dat hij zich in een zeer unieke – maar geïsoleerde – positie bevind, want hij is één van de
weinige artsen die hij in de regio kent die de mensen dienovereenkomstig kan behandelen.
Zoals Dr Ghory, is Dr Soto van mening dat dit grotendeels te wijten valt aan een gebrek in training.
De Exxon Valdez nalatenschap
Merle Savage was werkzaam als schoonmaakster tijdens de Exxon Valdez olie ramp in `89 in Alaska, en ze
lijd nog steeds aan de gezondheidseffecten van de chemische stoffen afkomstig uit de olie-en
dispergeermiddelen.
―In de eerste paar weken was ik op het strand werkzaam met het schoonspuiten doormiddel van warm water
van de met olie bedekte rotsen‖, legde Savage uit aan Al Jazeera. Ze promoveerde al snel tot voorman al
werkend op de ondersteunende schepen waar de werknemers elke avond naartoe terug keerden.
―Dus toen ze begonnen te sproeien met dispergeermiddel, de bemanning die terugkeerde van het spuiten,
zaten zelf helemaal vol met dat spul over hun kostuums en op de boten. Ze werden dan afgespoten met
heet water en de stoom die daar vanaf kwam bevatte dus dispergeermiddel chemicaliën die wij allen in
ademden‖.
―De symptomen bootsten die van een griep na, en iedereen liep te hoesten‖, Savage voegde toe: ―Toen
kwam het opzetten en bleef het. Enige tijd na de schoonmaak werkzaamheden ging ik pas naar de dokter,
en op dat moment leed ik al aan bronchiale problemen. Daarna werd het een maag aandoening. Mijn hele
systeem is sindsdien in gevaar gekomen‖.
Na het afronden van de schoonmaakwerkzaamheden van de olie-ramp, keerde ze terug naar huis in
Anchorage, waar de problemen alleen maar verergerden.
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Savage verhuisde en verliet Alaska, denkende dat haar gezondheid zou verbeteren. Maar na de verhuizing,
toonde een leverbiopsie cirrose van de lever aan.
―Ik ben altijd al fysiek actief en zeer gezond geweest,‖ verteld ze, ―Ik rook en drink niet, en ik eet gezonde
voeding‖.
Savage, is nu 72-jaar, en heeft drie jaar geleden met succes een chemisch detoxificatie programma
ondergaan, en voelt zich nu veel beter.
―Het nam 21 jaar van m`n leven dat ik mijn eigen lichaam zag afbreken alsof het niets was, en wat ik ook
deed niets hielp, totdat ik hoorde dat m`n lichaam chemisch vergiftigd was, en dat was goed te behandelen‖,
zei ze.
Dienovereenkomstig handelen
Onafhankelijke wetenschappers en actiegroepen hebben zelf bloed testen van Golf bewoners laten
uitvoeren.
Recentelijk vrijgegeven resultaten uit een rapport hebben betrekking op een 46-jarige man die 100 mijl uit de
kust woont. De man, die vroeg om anoniem te blijven, is geen schoonmaker geweest voor de BP ramp,
maar na getest te zijn blijkt hij veel hogere waarden aan chemische stoffen van de BP olie in zijn bloed te
hebben dan de werknemers die de schoonmaak werkzaamheden hadden verricht.
Dr Wilma Subra, een scheikundige en vriend van Mcarthur, analyseerde zijn bloed en vond de hoogste
waarden aan ethylbenzeen ooit bij iemand gemeten. Ethylbenzeen is een vorm van benzeen aanwezig in
het lichaam wanneer het begint af te breken; maar het is ook aanwezig in ruwe olie van BP.
Styreen, een chemische stof, geproduceerd in de industrie uit ethylbenzeen, werd ook gevonden, samen
met hexaan. M, p-Xyleen, een heldere, kleurloze, brandbare vloeistof die geraffineerd wordt uit ruwe olie en
gebruikt wordt als oplosmiddel, was ook aanwezig in het bloed van de man.
―Ik heb nog nooit van mijn leven een teer-ball gezien‖, vertelde de man Al Jazeera, ―Ik heb geprobeerd om
van dat alles weg te blijven. Dus voor mij; als ik zulke hoge waarden heb, vertelt mij dat, iedereen het moet
hebben‖.
Gregg Hall woonde in Pensacola, Florida, en liet zijn bloed ook testen door Dr Subra.
―Ik heb last van een hoest die maar niet weg wil gaan, mijn voeten zijn al maanden gevoelloos, ik heb
hoofdpijn en ben continu misselijk‖, zei Hall.
Hall verhuisde onlangs naar Idaho, en behoort tot het groeiende aantal kust bewoners die het gevoel hebben
dat ze het slachtoffer geworden zijn van een milieuramp en onvoldoende respons ontvangen hebben van de
federale overheid.
Dr Soto, wiens lijst met patiënten met betrekking tot de BP olie ramp gestaag blijft groeien, denkt er op
vergelijkbare wijze over.
―Het is misdadig van een overheid om de mensen verontreinigde vis te laten eten, en te zeggen dat het veilig
zou zijn om naar de giftige stranden te komen en te zwemmen in het vervuilde water‖, Dr Soto concludeerde:
―Deze crisis moet serieus worden genomen door de overheid en de gezondheidsinstellingen‖.
Auteur: Dahr Jamail (Vrij vertaald door René Voogt)
Bron: http://www.globalresearch.ca/, http://hetuurvandewaarheid.wordpress.com/
Bron afbeelding: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22652

Massale „ontsnappingen‟ vanuit Egyptische gevangenissen
januari 30, 2011 By: silviavideler
Duizenden gevangenen ontsnapt in Egypte
(Novum/AP) – Duizenden gevangenen zijn zondag uit vier Egyptische gevangenissen ontsnapt. In zeker één
gevangenis in de Egyptische hoofdstad Caïro waren islamitische militanten opgesloten. Dat meldden
veiligheidsfunctionarissen, die anoniem wilden blijven.
De gevangenen wisten te ontsnappen nadat ze brand hadden gesticht en bewakers hadden aangevallen. Ze
werden van buitenaf geholpen door gewapende bendes die de gevangenissen aanvielen en vuurgevechten
met de bewakers aangingen.
Onder de ontsnapte gedetineerden waren leden van de verboden Moslim Broederschap. Zeker 34 leden van
de broederschap werden vrijdag gearresteerd tijdens de anti-regeringsdemonstraties, ten minste zeven van
hen zouden weer op vrije voeten zijn, zei een advocaat van de broederschap.
Bij de ontsnappingen zijn gedetineerden omgekomen en gewond geraakt, maar hoeveel dat er precies zijn is
niet bekendgemaakt. De gevangenen vluchtten na de uitbraak de woestijn tussen Caïro en Alexandrië in.
Militairen zijn op zoek naar de ontsnapte gevangenen en worden daarbij af en toe geholpen door de politie.
Enkele tientallen ontsnapte gedetineerden zouden alweer zijn opgepakt door het leger.
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Hamas valt Egyptische veiligheidstroepen Sinaï aan; gevechtsvliegtuigen boven Caïro
Egyptische veiligheidstroepen zetten in Caïro een waterkanon in
tegen moslims die op een brug allah begonnen aan te roepen.
Op bevel van de Egyptische Moslim Broederschap zijn gewapende
eenheden van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas vanuit de
Gazastrook de grens overgestoken en hebben zij in de noordelijke
Sinaï woestijn de speciale veiligheidstroepen (CFF) van het
Egyptische ministerie van Binnenlandse zaken aangevallen.
Hierdoor is een tweede, Palestijns front tegen het regime Mubarak
geopend en blijkt de Moslim Broederschap toch een veel grotere rol
bij de opstanden te spelen dan eerder werd gedacht.
De troepen van de gewapende tak van Hamas, Ezz e-Din al Qassam, vielen onmiddellijk de Egyptische
veiligheidstroepen in de grensstad Rafah en de havenstad El Arish aan. Tevens maakten plaatselijke
Palestijnen en leden van de Bedoeïenen stammen van de gelegenheid gebruik zich bij de strijd aan te
sluiten en de wapenopslagplaatsen van de Egyptische troepen te plunderen.
De Hamas terroristen proberen de Egyptische troepen te verdrijven uit de noordelijke en centrale regio's van
het schiereiland, zodat ze de controle kunnen krijgen over de grens tussen Egypte en Gaza. De Palestijnse
terreurgroepering zal dan in staat zijn de Egyptische blokkade van Gaza te doorbreken en de vele
smokkelroutes en - tunnels te herstellen. Een aantal notoire smokkelexperts van Hamas -waaronder
Muhammad Shaar- wist gisteren uit de El Arish gevangenis te ontsnappen, waarna ze zich richting Gaza
begaven.
De uit met name Amerikanen en Canadezen bestaande Multinationale Macht & Waarnemers (MFO) in de
Sinaï zijn in hoogste staat van paraatheid gebracht. Mogelijk worden zij geëvacueerd naar Amerikaanse
bases in Europa. De MFO werd in 1981 in de Sinaï geplaatst om de naleving van het in 1979 gesloten
vredesverdrag tussen Israël en Egypte te controleren. Het noodgedwongen beëindigen van deze missie zal
een belangrijke pilaar onder dat vredesverdrag omver halen.
Als reactie op de inval van Hamas is het Egyptische leger begonnen versterkingen naar de Sinaï te sturen.
De aanwezigheid van Egyptische militairen in dit gebied is een regelrechte schending van het vredesverdrag
met Israël, maar niemand heeft het hier over. De Israëlische regering in Jeruzalem zou er stilzwijgend mee
hebben ingestemd. Hamas lijkt in ieder geval niet bang te zijn voor een Israëlisch militair ingrijpen, ondanks
het feit dat hun gewapende strijdkrachten zich nu dicht bij de lange Egyptische grens met Israël bevinden.
In het centrum van Caïro verzamelden zich vanochtend duizenden demonstranten, die niet alleen opriepen
tot het aftreden van president Mubarak maar ook dat van zijn nieuw benoemde vice-president, generaal
Omar Suleiman. Zij worden door de massa 'Amerikaanse agenten' genoemd. Daarnaast zijn islamitische
elementen opvallender aanwezig dan in de afgelopen dagen. Duizenden islamitische extremisten, criminelen
en andere politieke gevangenen wisten de afgelopen dagen met behulp van relschoppers uit de
gevangenissen rond Caïro te ontsnappen.
In een poging de demonstranten af te schrikken vlogen Egyptische gevechtsvliegtuigen vanmiddag laag over
de hoofdstad heen. Volgens ooggetuigen zouden er steeds meer voertuigen en troepen van het leger in
Caïro arriveren. Desondanks zou er in grote delen van de stad nog steeds volop geplunderd worden. (2)
De Verenigde Staten bereidt de evacuatie van alle nog in Egypte aanwezige Amerikanen voor. Turkije stuurt
vliegtuigen om zijn burgers weg te halen en de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al zond een speciale
vlucht naar Caïro om de familieleden van het ambassadepersoneel op te halen. De diplomaten zelf blijven
voorlopig nog op hun plaats.
Xander - (1) DEBKA ; (2) Jerusalem Post

Vulkaan in Japan barst uit!
27-01-2011 - Geplaatst door: Miguel Estevez - Bron: BBC
De vulkaan Kirishima, gelegen in Japan, is gisterochtend vroeg (lokale tijd) uitgebarsten. Naast de grote
uitbarsting zijn er meerdere kleinere uitbarstingen geweest en momenteel vinden die nog steeds plaats.
De vulkaan, die gelegen is op het zuidelijke eiland Kyushu, begon op 26 januari met zijn hevoge uitbarsting.
Het stootte een gigantische aswolk uit van die reikte tot een hoogte van ongeveer 7.6 km. In Tokyo is een
aswaarschuwing afgegeven ter bescherming van het volk.
Het begint er steeds meer op te lijken dat de graancirkel calender voor 2011 lijkt te kloppen.
Het "voorspelde" namelijk aardbevingen in Japan rond deze tijd, alleen worden deze gepaard door een
vulkaan uitbarsting. Tot de uitbarsting was de regio rond Japan en Japan zelf erg actief op gebied van
aardbevingen. Nu lijken deze dus de voorbode geweest te zijn van deze uitbarsting.
Bron en video‘s: http://www.earth-matters.nl/126/1428/geografisch/vulkaan-in-japan-barst-uit.html
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Rellen Arabieren bewijzen dat conflict Israël-Palestijnen geen enkele rol speelt
Iran en Hamas hopen op Islamitische revolutie in Egypte - Israël erg ongerust over gevolgen voor positie
Midden Oosten
Bezoekers in het Yad Vashem centrum op de jaarlijkse Holocaust
Gedenkdag, die afgelopen woensdag 26 januari plaatsvond. Staat
Israël aan de vooravond van een nieuwe poging om de Joden uit te
roeien?
Als er naast de overweldigende onvrede van de Arabische
bevolking één ding is dat de rellen en demonstraties in Egypte,
Tunesië, Jordanië en zelfs Libanon hebben bewezen dan is dat het
feit dat het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk -in tegenstelling tot wat
de media en de meeste polici in het Westen ons altijd willen doen
laten geloven- geen enkele rol speelt. Van de vele
honderdduizenden, zo niet miljoenen demonstranten was er niet één demonstrant die er naar verwees.
Geen slogans tegen Israël of de Zionisten, geen Israëlische vlagverbranding, niets van dat alles. De
conclusie kan niet anders zijn dan dat de Westerse burgers al jaren worden misleid met de regelrechte
leugen dat de situatie van de Palestijnen de hoofdoorzaak van de instabiliteit in de Arabische wereld zou
zijn. (1)
Wat eveneens goed duidelijke werd is dat de islamitische terreurgroep Hamas -de Palestijnse tak van de
Moslim Broederschap- garen spint bij de volksopstand in Egypte, niet alleen in Gaza en op de Westelijke
Jordaanoever maar ook in Jordanië. Hamas vormt een nu een nog grotere bedreiging voor Mahmoud
Abbas, de leider van de rivaliserende Fatah partij, en inmiddels ook voor het Hashemitische koningshuis van
Jordanië. Hamman Saeed, hoofd van de Moslim Broederschap in Jordanië en een sterke bondgenoot van
Khaled Meshaal, de in Damascus verblijvende leider van Hamas, verklaarde gisteren in de Jordaanse
hoofdstad Amman dat 'de onrust in Egypte zich over het Midden Oosten zal verspreiden. De Arabieren
zullen de pro-Amerikaanse leiders omver werpen.'
Moslim Broederschap krijgt grote rol in Egypte
Of de VS nu wel of niet (deels) achter de huidige opstand in Egypte zit (zie dit artikel van gisteren) maakt
niet meer zoveel uit. Het lijkt erop dat Egypte afstevent op nieuwe parlementaire verkiezingen, waaruit een
regering zal voortvloeien waarin de Moslim Broederschap een flinke lepel in de pap krijgt. Deze regering zal
het vredesverdrag dat Egypte in 1979 met Israël sloot niet ongedaan maken, omdat geen enkel Egyptisch
kabinet het zich kan veroorloven de jaarlijkse miljardenhulp uit de VS te moeten missen. Toch zal er veel
veranderen. De dagelijkse nauwe samenwerking op het gebied van gemeenschappelijke veiligheid en
andere zaken zou wel eens kunnen verdwijnen en Israëlische politici, militairen en inlichtingen officials zullen
mogelijk niet langer welkom zijn in Cairo voor overleg.
Ook de Palestijnse leider Mahmoud Abbas zou wel eens voor een gesloten deur kunnen komen te staan,
tenzij hij zich bereid toont toe te geven aan de eisen van Hamas door onder andere de controle over de
Westelijke Jordaanoever aan de terroristen over te geven. Sowieso zullen de geregelde bezoeken uit Israël
en van de Palestijnse Autoriteit aan Cairo vervangen worden door de komst van Hamasleiders uit
Damascus, Beiroet en de Gazastrook. Voor hen zal de rode loper worden uitgelegd.
Iran opgetogen over volksopstand Egypte
Het afgelopen weekend hebben diverse Iraanse officials hun tevredenheid uitgesproken over de
volksopstand in Egypte (2). Vooral Qhassem Soleimani, die al 15 jaar lang commandant is van de Al Qods
Brigades en de supervisie heeft over Irans clandestiene sabotage operaties in Afghanistan en Irak, is in zijn
nopjes. Soleimani, die erin slaagde om van de islamitische terreurgroepering Hezbollah de belangrijkste
militaire macht in Libanon te maken, ziet zich bevestigd in zijn streven om van Hamas een tweede Hezbollah
te maken door hen te voorzien van raketten en andere wapens. De leider van de Al Qods Brigades inmiddels bevorderd tot generaal-majoor- strijkt nu de eer op voor het feit dat Hamas klaarstaat voor een nog
grotere rol die het dankzij de volksopstand in Egypte zal kunnen gaan spelen.
Wolken boven Joodse staat steeds donkerder
In Israël zien zowel de politieke als militaire leiders de ontwikkelingen in Egypte en andere Arabische landen
met argusogen aan. Na de knieval van Libanon voor Iran dreigen nu ook de tot nu toe rustige grenzen met
Egypte een nieuw en levensgevaarlijk vijandelijk front te worden. Een woordvoerder van het ministerie van
Defensie zei dat hij vreesde dat een fundamentele verandering in Egypte een 'revolutie' in Israëls
veiligheidsdoctrine teweeg kan brengen en de aandacht van het Israëlische leger wellicht opnieuw op het
verdedigen van de zuidelijke grenzen met Egypte zal moeten worden gevestigd. (3)
Een grote bron van zorg daarbij is het feit dat het Egyptische leger sinds het vredesverdrag in 1979 jaarlijks
grote hoeveelheden militaire hulp van de VS heeft ontvangen, waardoor de Egyptenaren nu een modern
leger hebben met duizenden tanks, honderden gevechtsvliegtuigen en tientallen marineschepen. 'Dankzij de
hulp van de VS hebben ze in ieder opzicht een Westers leger,' aldus een andere official. 'Het lijdt geen twijfel
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dat Israël in een totaal andere positie terecht zal komen als er een extremistisch regime in Egypte aan de
macht komt.'
Met Hezbollah -dat steeds meer lange afstands raketten uit Syrië krijgt geleverd- aan de macht in Libanon,
een vijandig Turkije in het noorden, de dreiging van Iran en een steeds meer onder Teherans invloed
verkerend Irak in het oosten, een door Iran versterkt Hamas en mogelijk een extremistisch Egypte in het
zuiden pakken zich samen met de naderende instorting van Amerika steeds donkerder wordende wolken
boven de kleine Joodse staat samen. Eerdere pogingen in 1948, 1967 en 1973 om Israël van de kaart te
vegen mislukten en eindigden iedere keer in een Arabische nederlaag; de volgende keer zullen ze echter
machtiger en krachtiger zijn dan ooit tevoren.
Xander- (1) DEBKA, (2) Ynet News , (3) Ynet News

Wijzen ULF radiogolven op komende aardbeving in de Golf van Mexico?
By admin, on januari 25th, 2011
Extreem langgolvige radiogolven (ULF) piekten in Haïti een maand voor de aardbeving. Kunnen we hiermee
nieuwe aardbevingen voorspellen? En wijzen de emissies op een nieuwe aardbeving? Het inkoopgedrag
van de Amerikaanse federale rampenbestrijdingsorganisatie FEMA is in ieder geval opmerkelijk…
ULF: ultralage radiofrequentie
Elektromagnetische straling komt in heel veel verschillende golflengtes voor, variërend van de zeer
energierijke, extreem kortgolvige gammastraling via licht en warmtestraling tot de zwakke langgolvige
fotonen van radiostraling. De langste golven die we kennen worden ULF, ultra low frequency, genoemd. Je
moet dan denken aan golven met een frequentie van drie hertz of lager, dus minder dan drie trillingen per
seconde. De bijbehorende golflengte is honderdduizend kilometer of meer.
ULF-uitbarstingen gemeten voor aardbeving in Haïti
De Franse satelliet DEMETER mat in de maand voor de aardbeving op Haïti in het gebied heftige
uitbarstingen in ultra-lage frequentie radiostraling.
De rode gebieden zijn bronnen van extreem hoge
hoeveelheden ULF-straling.
Al langer vermoeden geologen dat aardbevingen en
terrestriële ULF-uitbarstingen met elkaar samenhangen.
Rond de tijdstippen dat aardbevingen optreden, zijn vaak
merkwaardige elektromagnetische verschijnselen te zien in
het aardbevingsgebied.
De microsatelliet DEMETER werd daarom in 2004 in een
polaire baan (een baan waarbij de satelliet over de beide
polen draait) om de aarde gebracht. Op die manier kan de
satelliet het gehele aardoppervlak scannen: bij elke omloopbaan wordt een andere meridiaan gescand. In de
weken voor de aardbeving in Haïti werden uitbarstingen langs de gehele Andes-breuklijn en de Rocky
Mountains gemeten.
Het lijkt er op dat het gehele Amerikaanse platensysteem in beweging is.
Tellurische stromen
Al meer dan een eeuw is bekend dat er onderzeese en onderaardse elektrische stromen bestaan: de
tellurische stromen. Deze stromen zijn over het algemeen gericht naar de plaats waar de zon recht boven de
hemel staat en helpen bij het ontstaan van een elektrische potentiaal en dus onweersbuien. Tellurische
aardstromen kunnen ook afgetapt worden als zwakke bron voor elektriciteit: aardbatterijen.
Vermoedelijk spelen tellurische stromen een centrale rol in de ULF-uitbarstingen. Als door langs elkaar heen
schuivende rotsplaten (dit is wat er gebeurt bij aardbevingen) kristallen in gesteente worden fijngemalen,
ontstaan enorme elektrische spanningen. Een gasaansteker werkt ook via dit piëzo-elektrische effect. Deze
spanningen wekken weer tellurische stromen op, die de ULF golven opwekken.
Aardbeving in zuiden VS aanstaande?
In samenzweringskringen is al verontrust gereageerd op de publieke aanbesteding door de Amerikaanse
rampenbestrijdingsorganisatie FEMA voor 140 miljoen noodrantsoenen in de kuststaten aan de Golf van
Mexico. Het kan uiteraard dat het hier om een voorbereiding voor het nieuwe orkaanseizoen gaat. Het kan
ook dat de volgende aardbeving wordt voorspeld in de New Madrid seismische zone, een breukensysteem
in dit gebied waar onder andere de grote stad Memphis ligt. Een zware aardbeving zou weinig heel laten van
deze stad.
http://www.visionair.nl/wetenschap/wijzen-ulf-radiogolven-op-komende-aardbeving-in-de-golf-van-mexico/
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Overheid VS bereidt kinderen voor op aardbeving en... ufo's
Verband met Illuminati kaartspel uit 1995 en zeldzaam duidelijk UFO filmpje uit Mexico
'De Dag dat de Aarde Schudde' begint met de komst van UFO's.
De Emergency Management Agency (IEMA, onderdeel van de
beruchte FEMA) heeft samen met de Terrorism Task Force (ITTF)
van de Amerikaanse staat Illinois een computerspel ontwikkeld (1)
waarmee schoolkinderen spelenderwijs kunnen leren hoe ze zich
het beste kunnen gedragen tijdens een ramp. Vreemd genoeg komt
er naast een krachtige aardbeving rond de New Madrid breuklijn
ook de verschijning en landing van ufo's in voor. Is dit opnieuw een
voorbeeld van 'predictive programming'? Waarom zouden kinderen
anders worden voorbereid op iets dat volgens de meeste mensen
alleen in films en series gebeurt?
Hieronder de 7 inleidende plaatjes voordat het interactieve spel
gespeeld kan worden. Een jongetje is nietsvermoedend met een bal
in de tuin aan het spelen als er plotseling een grote UFO boven zijn
hoofd verschijnt. Uit de UFO komt een kleiner exemplaar dat
vervolgens afdaalt naar de Aarde. Merk op dat het jongetje niet
wegrent maar -alsof het nauwelijks iets ongewoons is- blijft staan,
en aan het 'wezen' in de kleine UFO vraagt: 'Kom jij uit de ruimte?'
Hierop antwoordt het wezen niet met 'ja' of 'nee', maar noemt wel
zijn naam, de planeet waarvan hij afkomstig is en het doel waarvoor
hij op de Aarde is gekomen: het jongetje van een wisse dood
redden.
Verborgen boodschap?
Er kan een moment in de -mogelijk al nabije- toekomst komen dat
er UFO's aan de hemel zullen verschijnen en dat er landingen van
buitenaardse wezens zullen plaatsvinden. Deze wezens zijn hier
om ons te redden van één of meerdere verschrikkelijke rampen.
Wees dus niet bang maar verwelkom ze.
Uitleg: Het feit dat het wezen de vraag van het jongetje niet
rechtstreeks met 'ja' of 'nee' beantwoordt kan er op wijzen dat het
wezen liegt en/of zijn ware afkomst niet bekend wil maken. Dat
betekent dat de verklaringen die de overheden en buitenaardse
wezens zullen geven als er écht UFO-verschijningen en landingen
plaatsvinden wel eens niet zouden kunnen kloppen, en er sprake is
van een grote misleiding. Ook het vervolg van de inleiding lijkt hier
inderdaad op te wijzen:
Het wezen in de kleine UFO geeft het jongetje een Virtual Reality
Bril. Het jongetje doet de bril zonder vragen te stellen op en vraagt
'hoe staat ie me?' Het wezen zegt dan dat die vraag geen zin heeft
en dat er nog maar weinig tijd is om zijn training te beginnen. 'O,
komt er dan een aardbeving?' vraagt het jongetje. 'Ja, en daar moet
je op voorbereid zijn.'
<Verborgen boodschap?>
Als er inderdaad UFO's landen op Aarde, ga dan geen 'moeilijke'
vragen stellen maar accepteer wat je verteld wordt. En daarnaast:
ja, er gaat over niet al te lange tijd een zware aardbeving komen
rond de New Madrid breuklijn.
Uitleg: Op 'moeilijke' vragen zul je geen antwoord krijgen - net
zoals de 'Visitors' in de remake van de SF-serie 'V' -mogelijk een
realistisch bedoelde vorm van 'predictive programming'- geen
behoefte hebben aan nieuwsgierige vragen van menselijke
journalisten. Het jongetje dat zonder een spoortje wantrouwen de
Virtual Reality Bril accepteert staat voor het overgrote deel van de
mensheid dat straks in de grote (eindtijd) misleiding zal trappen
(mits deze inderdaad op deze manier 'gespeeld' zal worden) en zal
geloven dat de buitenaardsen zijn gekomen om ons te helpen en te
redden. Dat zal echter slechts een virtuele realiteit zijn, maar niet de
échte realiteit.
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Wat dan de échte reden van hun komst zal zijn valt wellicht op te maken uit een al eerder op deze site
behandelde vorm van 'predictive programming', namelijk het Illuminati kaartspel uit 1995 (dat bijna
angstwekkend reëel werd door het nauwkeurig voorspellen van de aanslagen op de Twin Towers en het
Pentagon 6 jaar later en bijvoorbeeld ook de opkomst van Al Gore als milieugoeroe en de verkiezing van de
eerste zwarte president van Amerika voorspelde):

Deze zes kaarten uit het spel laten perfect zien wat het eventuele toekomstige scenario zal zijn. Links en
midden boven: UFO's verschijnen openlijk aan de hemel. De linkerafbeelding is des te opmerkelijker als dit
zeldzaam duidelijke YouTube filmpje bekeken wordt van een recent in Yucatan, Mexico bij de Maya
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piramides en tempels van Chichen Itza waargenomen UFO die er -behalve de kleuren- precies zo uitziet als
op deze kaart! (Yucatan = Yacatisma?. Yacata = naam voor in Mexico en midden Amerika voorkomende
piramides) De tekst bij de middelste kaart spreekt van de christelijke kerken, die 'het nog steeds niet zullen
begrijpen, zelfs niet als de UFO's boven hun hoofd vliegen.' Betekent dit dat het leeuwendeel van het
christendom zal vallen voor de grote eindtijdmisleiding?
De kaart rechtsonder impliceert dat er buitenaardse hulp zal komen op een moment dat de landen van de
wereld platzak zijn en zich in een grote financiële en economische crisis bevinden. We schreven al vaker dat
de instorting van de Verenigde Staten en daarmee de Oude Wereldorde die sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog bestaat in 2011 een feit zal zijn. Kunnen we hier uit opmaken dat de komst van ufo's en 'aliens'
aanstaande is?
De kaarten rechtsboven en linksonder laten zien wat de werkelijke afkomst en beweegredenen zijn van de
'buitenaardsen'. Onder het mom van hulp en redding zullen net als in de Bijbelse tijd van Noach demonen uit
een andere dimensie op Aarde verschijnen en zich voordoen als wezens van andere planeten. Hun doel is
echter niets anders dan te roven, te moorden en de hele wereldbevolking te onderwerpen. Een alternatieve
mogelijkheid is het al vaker besproken 'Project Blue Beam', namelijk dat de UFO's en aliens deels of geheel
fake zijn en een onderdeel zijn van het plan van de New Age Nieuwe Wereld Orde machtselite om 'Orde Uit
Chaos' te scheppen.
Als laatste is de titel van het interactieve spel 'The Day The Earth Shook' een duidelijke verwijzing naar de
Science Fiction film 'The Day The Earth Stood Still', wat eveneens over de landing van een grote UFO (in
New York) gaat. Zal de Aarde binnenkort daadwerkelijk op zijn grondvesten schudden, zowel letterlijk door
een enorme aardbeving als figuurlijk, als de ogen van de hele mensheid verbijsterd naar de tussen de
wolken verschenen UFO's zullen staren?
Voor de christenen onder ons: veel medegelovigen van over de hele wereld menen in dromen en visioenen
deze gebeurtenissen te hebben gezien en 'zagen' tevens dat de lang verwachte Opname inderdaad pal voor
of tijdens een grote -mogelijk zelfs wereldwijde- aardbeving zal plaatsvinden. 'Wanneer deze dingen
beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.' (Luc.21:28)
Xander
(1) IEMA Earthquake / Game - Zie ook:
2010:
24-04: 'Grote eindtijd misleiding -onthulling bestaan van aliens- steeds dichterbij'
2009:
23-08: Illuminati kaartspel (3): Conditionering door massamedia, 'aliens' en de Bijbelse realiteit
21-08; Illuminati kaartspel (2): Grieppandemie lijkt volgende 'spelfase' in te luiden
28-05: Remake sf-serie 'V' volgt Bijbels eindtijdscenario
16-05: Christelijke beweging VS gaat publiek waarheid over aliens vertellen
14-03: Bizar Illuminati kaartspel uit 1995 bevat 'Opname' kaart
2008:
16-10: 'Onenigheid in VN over onthulling buitenaardsen aan mensheid'

China neemt Amerikaanse banken over
Bron / origineel: www.presstv.ir
Door P.uncia, Op maa 24 jan 2011
De Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) heeft
overeenstemming bereikt over een overeenkomst om een
Amerikaanse retailbank over te nemen, op een moment dat de
Amerikaanse financiële instellingen de een na de andere failliet
gaan. De ICBC koopt voor 140 miljoen dollar 80 procent van de
Amerikaanse aandelen van de Bank of East Asia Ltd, dat hebben
de twee bedrijven op zondag bekendgemaakt in een per e-mail
verzonden verklaring. De zet, die nog moet worden goedgekeurd door de Amerikaanse regelgevers, kan
een positieve stap worden voor de komst van Chinese banken op de Amerikaanse retailmarkt. De
overeenkomst werd ondertekend tijdens het staatsbezoek van president Hu Jintao aan de VS. De overname
"zal ons in staat stellen om een solide aanwezigheid in de Verenigde Staten te vestigen", zei ICBC voorzitter
Jiang Jianqing in de verklaring. "Met deze commerciële banklicentie in de VS kan de ICBC zijn
retailbankieren en operationele netwerk door het hele land verder uitbreiden " In januari opende de ICBC
zijn eerste filiaal in Parijs en is zijn aanwezigheid in Europa aan het verdubbelen door middel van het openen
van filialen in grote steden. Ruim 10 procent van de 7.760 banken in de VS zijn in financiële problemen en
ondanks het ontvangen van in totaal 4,2 miljard dollar subsidie aan contanten lopen 98 Amerikaanse banken
nog steeds het risico om failliet te gaat. In 2010 gingen 157 Amerikaanse banken failliet en dit jaar gingen
tot nu toe zeven banken failliet.
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'Opstand Egypte sinds 2008 voorbereid door Washington'
Chaos in de straten van de steden in Egypte.
In diverse Egyptische en Westerse kringen gaan hardnekkige
geruchten rond dat de Egyptische volksopstand tegen het regime
Mubarak al in 2008 werd voorbereid door de toenmalige
Amerikaanse regering van George Bush. Gisterenavond
publiceerde de Britse krant Daily Telegraph een WikiLeaks
document waaruit zou blijken dat Washington al drie jaar in het
geheim invloedrijke Egyptenaren steunt met als doel dit jaar in Caïro een nieuwe, democratische regering te
installeren.
De Amerikaanse ambassade in Cairo zou hebben geholpen een jonge Egyptische dissident te laten
deelnemen aan een geheime, door de VS gesponsorde bijeenkomst voor anti-overheidsactivisten in New
York. Bij zijn terugkeer naar Cairo in december 2008 zou hij de Amerikaanse diplomaten hebben laten weten
dat een alliantie van oppositiegroeperingen een plan had opgesteld om Mubarak van de troon te stoten en in
2011 een democratische regering op te richten. De activist die in het door de Telegraph gepubliceerde
document is weggestreept zou inmiddels gearresteerd zijn.
Als dit document authentiek is dan is de conclusie van Westerse waarnemers dat de demonstranten geen
echte leiders hebben niet terecht. De volksbeweging heeft achter de schermen wel degelijk een leider die in
Washington bekend is, maar niet bij Mubarak en zijn inlichtingendiensten. Dit zou verklaren waarom
president Obama van Mubarak vrijwel het onmogelijke eist, namelijk afzien van het gebruik van geweld en
het doorvoeren van onmiddellijke hervormingen door middel van een nationale dialoog. De Moslim
Broederschap riep feitelijk geheel in lijn met Obama's eisen vandaag op tot een vreedzame overdracht van
de macht.
Mubarak probeert met het vervangen van de regering en het aanstellen van een vice-president -Omar
Suleiman, het hoofd van de Egyptische Inlichtingendiensten- zijn regime echter nog te redden, maar de
protesten blijven onverminderd aanhouden. Zo'n 50.000 demonstranten gingen gisterenavond na de
avondklok in Cairo de straat op en riepen de soldaten in de tanks van het leger op de president af te zetten.
Tevens schreeuwden ze dat het leger en het volk één zijn.
De steden in Egypte vervallen snel tot totale chaos. In Cairo worden winkels en publieke gebouwen
geplunderd. Ook braken er opnieuw rellen uit in Alexandria, Suez, Ismailia, Rafah en El Arish.
Veiligheidstroepen openden op diverse plaatsen het vuur op de demonstranten, waardoor er vanmiddag al
zo'n 90 a 100 doden en ruim 2000 gewonden waren gevallen. Soldaten van het leger zijn bij de
gewelddadigheden aanwezig maar grijpen nog steeds niet in. Een officier verklaarde dat hij 'geen enkele
kogel op de Egyptenaren' zal afvuren, ook niet als hij daar het bevel toe krijgt. Hij zei tevens dat de enige
oplossing voor de huidige onrust het vertrek van Mubarak is (2).
Xander - (1) DEBKA, (2) Jerusalem Post

Olieprijzen vs voedselprijzen
januari 31, 2011 pineut
Om het éénvoudig te houden: kijk, de komende voedsel- en
energieprijsstijgingen.
De FAO (Voedsel en Landbouw Organisatie) van de Verenigde Naties
voedsel index en de EIA (Energy Information Administration) olie index
tonen een zeer hoge correlatie van 0.93, volgens deze grafiek.
Voedselprijzen zijn in de laatste 11 jaar verdubbeld terwijl de olieprijs
met meer dan 150% steeg. (Grafiek is tot November 2010)
Nu protesten naar Saudi Arabië uitspreiden zullen de olieprijzen mogelijk nog meer stijgen. De mogelijkheid
van onverwachte verstoringen door sluiting van het Suez Kanaal en/of rellen die uit de hand lopen in Saudi
Arabië zullen de prijzen alleen maar verder opdrijven.
Dit is geen goede voorbode voor de voedselprijzen aangezien olieprijzen in verband met transport van
voedsel in de voedselprijzen worden doorberekend, bekijk hiervoor maar eens uw laatste supermarkt
bonnetje. Vergeet maar wat u denkt te weten of te lezen over stabiele prijzen van voedsel en energiedoor
overdadige consumenten electronica en ondermaatse dagelijkse benodigdheden. Geen mens kan tegen
inflatie op door te stoppen met eten en geen zaak kan draaien door z‘n energie gebruik opzettelijk te
matigen. De rellen in Noord Afrika gaan niet over het goedkoper maken van iPads maar over stabiele
voedselprijzen.
Bron : www.benzinga.com ; Bron Grafiek : Paul Chefurka ; Vertaling : Pineut
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Golf van Executies in Iran: 65 mensen opgehangen in 25 dagen
Geplaatst op: zaterdag 29 januari 2011 door: Gerard Driehuis - Bronnen: Ynet, Jerzalem Post
Er gaat een golf van executies door Iran. De afgelopen 4 weken zijn minstens 65 mensen opgehangen,
waaronder de Nederlands-Iraans vrouw, die op onduidelijke gronden werd geëxecuteerd.
Het regime loopt op ongeveer 1 executie per acht uur in 2011. Veel van de terechtgestelden werden
beschuldigd van politieke misdrijven. Veel anderen werden beschuldigd van drugsvergrijpen. Van hen
werden velen eerst gegeseld voor ze werden opgehangen. Dat eist de Iraanse goddelijke wet.
Wat betreft de executie van Zahra Bahrami: niets kan dat relativeren, maar er is wel deze samenhang.
Bronnen: Ynet, link, Jerzalem Post

Arabische wereld bijna bankroet
Arabische wereld: een regio die op het punt staat bankroet te gaan
Oude potentaten, een jonge bevolking, hoge werkloosheid, corrupte
elites: de Arabische wereld dreigt de sociale en politieke schipbreuk.
Een commentaar.
De Arabische wereld lijkt uit elkaar te vallen. Het Arabische land
Tunesië beleeft een opstand van zijn jeugd zoals nog nooit sinds de
onafhankelijkheid in 1956. In Egypte houden woedende christenen na
de zelfmoordaanslag op een Koptische kerk het land dagenlang in
spanning. In het olierijke Algerije rebelleren de burgers, omdat ze hun
dagelijks brood niet meer kunnen betalen. In Irak komt maar geen einde aan de terreur, die het afgelopen
jaar aan meer dan 3600 mensen het leven kostte. De verdrijving van de christenen uit Mesopotamië heeft
allang de trekken van een historische catastrofe. Het armenhuis Jemen is een bruggenhoofd van Al-Qaida
geworden op het Arabische schiereiland. En Libanon dreigt een nieuwe burgeroorlog.
De fundamenten van de regio, zo formuleerde het de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary
Clinton een van de afgelopen dagen, dreigen in het woestijnzand te zakken. Geen enkele andere regio ter
wereld heeft zoveel jonge mensen en zulke oude potentaten. Van Marokko tot Libanon, van Egypte tot
Jemen behoort de bevolkingsgroei tot de hoogste ter wereld. Twee derde deel van de Tunesiërs is jonger
dan 30 jaar. In het propvolle smalle Nijldal komen ieder jaar 1,2 miljoen mensen ter wereld. Ieder jaar
drukken honderdduizenden afgestudeerden op de arbeidsmarkt – veel te veel zonder enige kans op een
draaglijk inkomen.
Voormalig staatshoofd, dat bestaat bij ons niet, spotten de mensen in Tunis en Tripolis, in Cairo en Riyad.
Wie in de 22 Arabische staten eenmaal aan de macht is, houdt deze vast – tot de laatste snik.
Zine el-Abidine regeerde al 23 jaar, Hosni Moebarak regeert al 30 jaar. Buurman Gadaffi is met 41 jaar
inmiddels recordhouder op de planeet. Het vader-zoon-duo van de Assads in Syrië heerst al 39 jaar, Ali
Abdullah Saleh in Jemen al 32 jaar, wanneer men zijn tijd aan het hoofd van het voormalige Noord-Jemen
meerekent. Alle macht gaat uit van het volk – deze zin behoort voor de Arabische autocraten in ieder geval
in het poëziealbum van westerse democratieretoriek. Het partijenlandschap is een farce. Prikkelingen vanuit
de burgerlijke samenleving worden als bedreiging gevoeld en niet als verrijking. Sociale netwerken op
internet worden uit alle macht gestoord. En uitgerekend in de populaire vakantielanden Tunesië en Egypte
belanden bloggers en journalisten regelmatig achter de tralies.
Maar het einde van de olierijkdom, waarop veel machtigen tot nu toe konden steunen, is inmiddels in zicht.
In de meeste gevallen is de zwarte zegen nog voldoende voor één generatie. De komende generatie, die
voortaan zijn levensstandaard helemaal op eigen kracht zal moeten opbrengen, verlaat inmiddels de
schoolbanken. En steeds meer van deze jonge mensen vragen zich af waar de reis naartoe gaat – met hen
en hun toekomst. Stagnatie is het dominerende levensgevoel. De armoede groeit net als het religieuze
fanatisme. De meeste regerenden zijn oud en zonder ideeën, hun entourage tot in de haarwortels corrupt.
Overeenkomstig bescheiden valt de balans uit bij democratisering, moderne opvoeding en economische
ontwikkeling. De Arabieren zijn de enige groep landen ter wereld, die sinds het einde van de Koude Oorlog
onveranderd autoritair is gebleven; er bestaat geen enkel voorbeeld van een democratische
machtswisseling. Wat betreft vrouwenrechten en vrouwenopleiding staan alle regimes samen aan het einde
van de wereldranglijst. En geen enkel Arabisch land heeft tot nu toe een functionerende welvaartsstaat
gevormd. Zelfs in het superrijke Saoedi-Arabië zijn landstreken te vinden met onvoorstelbare armoede.
60 jaar lang zouden de Verenigde Staten in het Nabije Oosten stabiliteit ten koste van democratie hebben
gestimuleerd – en beide niet bereikt hebben, klaagde vijf jaar geleden de voorgangster van Hillary Clinton,
Condoleezza Rice, in Cairo tijdens een van de sporadische momenten van zelfkritiek. Daaraan is tot op de
dag van vandaag niets veranderd. Hoogstens is de radeloosheid toegenomen met het oog op een regio, die
zijn sociale en politieke schipbreuk tegemoet gaat.
Bron: http://www.zeit.de/politik/2011-01/arabische-staaten-politischer-bankrott
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Stuxnet virus terug in Bushehr reactor; Rusland waarschuwt voor kernexplosie
Het Stuxnet virus valt opnieuw de Bushehr reactor aan. Door
Russisch ingrijpen ontsnapte Iran afgelopen week aan een
vreselijke ramp.
Op 29 januari verklaarde het hoofd atoomenergie van Iran, Ali
Akbar Salehi, dat de Bushehr kernreactor op 9 april weer op het
nationale net zal worden aangesloten. Daarbij 'vergat' hij
gemakshalve de belofte van Teheran dat de kernreactor al op 25
januari zou worden geactiveerd. Volgens inlichtingenbronnen heeft
Rusland op het allerlaatste moment voorkomen dat dit zou
gebeuren, omdat het -zeer waarschijnlijk uit Israël afkomstigeStuxnet virus weer terug is en het aanzetten van de reactor daarom een desastreuze nucleaire explosie zou
kunnen veroorzaken die aan 1 miljoen Iraniërs het leven zou kunnen kosten en talloze anderen doodziek
zou maken.
Sergei Kiriyenko, hoofd van de Russische nationale nucleaire energie commissie Rosatom die de supervisie
had over de bouw van de Bushehr reactor, diende bij president Mahmoud Ahmadinejad een klacht in over
het feit dat de Iraanse kerngeleerden en -technici de aanwezigheid van de Stuxnet worm negeerden en
daarom gestopt moesten worden. Kiriyenko legde aan de president uit dat de Russische technici hadden
ontdekt dat Stuxnet een nieuwe aanval had geopend op de systemen van de kernreactor. Welke systemen
geïnfecteerd waren was niet te zeggen; één van de belangrijkste kenmerken van het virus is namelijk dat de
computerschermen laten zien dat alles normaal functioneert terwijl ze in werkelijkheid fataal worden
aangetast. Als de reactor in deze toestand zou worden geactiveerd dan zou dat een explosie kunnen
veroorzaken die vele malen krachtiger is dan de ramp met de Russische kerncentrale in Chernobyl,
Oekraïne, in april 1986, waarbij 400 x meer radioactief materiaal in de lucht terecht kwam dan bij de
Amerikaanse atoombom op Hiroshima. Een deel van de radioactieve wolk verspreidde zich destijds over
Europa, maar zou volgens de autoriteiten geen blijvende gevolgen voor de volksgezondheid hebben gehad.
De indruk die de Rosatom topman van zijn stafmedewerkers te Bushehr had gekregen was dat de Iraniërs
het bevel hadden gekregen om koste wat het kost de reactor te activeren, om zo te bewijzen dat de
islamitische republiek het Stuxnet virus had verslagen. Dit streven werd belangrijker geacht dan de
veiligheid. De gevolgen van dit beangstigende gevaar zouden volgens Kiriyenko onvoorstelbaar zijn en het
revolutionaire islamitische regime in Teheran ruw aan zijn einde laten komen.
Ahmadinejad gaf op advies van Kiriyenko het bevel om de reactor toch niet op te starten. De minister van
Buitenlandse Zaken Salehi verklaarde dat de reden van de vertraging een 'aantal testen' zijn en dat er rond
20 februari een kritieke fase bereikt zal worden waarbij de Russen aanwezig zullen zijn. 'Ons doel is de
Bushehr reactor op een veilige wijze op te starten,' aldus Salehi.
In Jeruzalem gaf het nieuwe hoofd van de Israëlische militaire inlichtingendienst MI, generaal-majoor Aviv
Kohavi, bij zijn eerste mondelinge verslag aan het Knesset comité Veiligheid & Buitenlandse Zaken te
kennen dat Bushehr snel kan worden omgezet van een reactor die elektriciteit produceert naar een militaire
reactor die gebruikt kan worden voor Irans kernwapenprogramma.
Eén dag later nam Moskou een ongebruikelijke stap door van de NAVO een onderzoek te eisen naar de
virusaanval op de door Rusland gebouwde Bushehr reactor in Iran. Dmitry Rogozin, de Russische
ambassadeur voor de NAVO, zei dat het virus 'zeer giftig en zeer gevaarlijk is en zeer ernstige gevolgen kan
hebben.' Tevens beschreef hij de impact van het Stuxnet virus als een serie 'explosieve mijnen' die tot 'een
nieuw Chernobyl' zouden kunnen leiden.
Xander - (1) DEBKA

Nederland en VK grootste politiestaten van EU
Vandaag,10:13 door Redactie
Nederland is na het Verenigd Koninkrijk de grootste politiestaat van de
Europese Unie, zo blijkt uit onderzoek van Privacy International. Op het
gebied van grondwettelijke bescherming, leiderschap, identiteitskaarten
en biometrie, het uitwisselen van gegevens, aftappen, bewaarplicht,
medische en financiële gegevens en grenscontrole scoorde Nederland
de zwaarst mogelijke onvoldoende. In totaal gaf Privacy International
Nederland tien keer het stempel "endemische surveillance". Alleen
Groot-Brittannië deed het met twaalf negatieve beoordelingen slechter. In Cyprus en Luxemburg hebben
burgers de meeste privacy, maar over de hele linie genomen vindt er in Europa steeds meer surveillance
plaats. Security.nl
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'ElBaradei, gesteund door Moslim Broederschap, is stroman van Iran'
Syrische president Assad: Mijn land stabiel door anti-VS houding
Terwijl president Mubarak een nieuw kabinet installeert (3) gaan de
protesten tegen hem gewoon door en wordt er morgen een
'miljoenmannenmars' gepland (4).
Mohammed ElBaradei, die zichzelf heeft opgeworpen als de 'held' van de
Egyptische volksopstand, is niets meer dan een stroman van Iran. Dat
beweren diverse commentatoren en analisten, waaronder ook Malcolm Hoenlein, uitvoerend vice-president
van de Conferentie van Presidenten van Amerikaans Joodse Organisaties. 'Dat Elbaradei een
mensenrechtenactivist zou zijn is een mythe,' aldus Hoenlein. 'Als hoofd van het IAEA (Internationaal Atoom
Energie Agentschap) verdraaide hij rapporten ten gunste van Iran. Na zijn vertrek verklaarden zijn opvolgers
dat zijn eerdere rapporten niet klopten.' Tijdens zijn bewind hield ElBaradei (spreek uit: El Ba-raa-die) vol dat
Irans nucleaire programma enkel voor civiele doeleinden was bedoeld. Hij verzette zich daarom tegen
Westerse sancties tegen het regime in Teheran. Tevens was zijn kritiek op Iran enkel gericht op het gebrek
aan samenwerking met het VN-atoomenergie agentschap en bleef hij benadrukken dat Iran alleen via
diplomatieke weg overgehaald moest worden om inspecties van de nucleaire installaties toe te staan.
ElBaradei woonde jarenlang niet in Egypte en is daar nauwelijks bekend. Afgelopen jaar keerde hij na drie
termijnen het hoofd van de IAEA geweest te zijn terug naar zijn geboorteland. Enkele dagen na het uitbreken
van de protesten tegen president Mubarak heeft hij het voortouw genomen om de huidige machthebbers te
(laten) vervangen. Volgens Hoenlein staat de Moslim Broederschap weliswaar niet prominent vooraan bij de
demonstraties, maar blijven de islamitische extremisten bewust achter de schermen om de situatie zoveel
mogelijk uit te buiten. 'Dat doen ze overal waar het instabiel is,' aldus Hoenlein, die tevens kritiek uitte op
president Obama. 'Zijn reactie laat zien dat hij niet weet welk standpunt hij moet innemen. We wisten echter
dat dit eraan kwam en hadden daar dus aan moeten werken.' Iran heeft de anti-Mubarak volksopstand
uitgebreid geprezen. Het is niet bekend of en in hoeverre de islamitische theocraten in Teheran de opstand
actief aanwakkeren, maar het is wel bekend dat Iran de laatste jaren diverse malen terroristen naar Egypte
zond om aanslagen te plegen.
Syrische president: Geen problemen vanwege anti-VS houding
De president van Irans grootste bondgenoot Syrië, Bashar Assad, is er trots op dat er in zijn land in
tegenstelling tot in Tunesië, Egypte, Jordanië, Libanon en Jemen geen demonstraties tegen zijn regime zijn.
In een vraaggesprek met de Wall Street Journal verklaarde Assad dat dit komt vanwege zijn openlijke antiAmerikaanse houding. Tevens zorgt het voortdurende conflict met Israël ervoor dat hij het in de ogen van
zijn volk beter doet dan de Arabische heersers die min of meer pro-Amerika zijn.
Desondanks verhoogde Assads regering nog maar twee weken geleden een aantal subsidies, waardoor de
nationale begroting gevaarlijk in de min terecht zou kunnen komen. Reden was de eveneens in Syrië
groeiende onvrede over de stijgende prijzen en voor velen zware levensomstandigheden, waarvan Assad
toegaf dat deze in zijn land moeilijker zijn dan in de meeste andere Arabische landen.
Daarnaast gaf de Syrische president zoals gebruikelijk enkel Israël de schuld van de vastgelopen
vredesonderhandelingen en waarschuwde hij dat een 'dood vredesproces' zal leiden tot een nieuwe oorlog
waar volgens hem niemand bij gebaat is. (2)
Xander - (1) Arutz 7, (2) Ynet News ; (3) Jerusalem Post ; (4) NU

Moslim Broederschap blijft mysterieus
By Henk (beheerder) - January 30, 2011
De Moslim Broederschap in Egypte geldt als de grootste
oppositiegroepering. Veel Egyptenaren weten de broederschap voor
medische of sociale bijstand te vinden, maar waar de stroming
politiek op afkoerst, is onduidelijk. Sommige Iraanse waarnemers
juichten al dat de betogingen in Egypte een soort revolutie inluiden die Iran in 1979 meemaakte. Maar de
betogers lijken niet te worden geïnspireerd door religie of ideologie. Ze hebben niet met islamitische teksten
lopen leuren. De betogers eisen eenvoudig vrijheid en een menswaardig bestaan, vooral werk en inkomen of
een eerlijke kans daarop. Een duidelijke islamitische leiding is niet te zien. De broederschap wordt als
vereniging gedoogd maar mag niet rechtstreeks politiek bedrijven. Leden worden nog steeds geregeld
opgepakt, maar de vervolging is mild vergeleken met de bloedige repressie, vooral onder Nasser in de jaren
1954-1970. De golven van onderdrukking hebben de van huis uit sektarische beweging een nog
geheimzinniger karakter bezorgd. Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap en het ledental is niet
bekend. Op het hoogtepunt van de populariteit in de jaren ‘40 was ongeveer een half miljoen Egyptenaren
lid. Het land telde toen circa 19 miljoen inwoners, nu 83 miljoen.
Lees meer: kerknieuws.nl
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Waarom sterven de dieren? Vogels, vissen uitgeroeid door een mysterieuze dood
Ingevoerd 31-01-2011 - Geplaatst door: Redactie Earth Matters
Bron: Natural News
(NaturalNews) In de afgelopen week, spoelden bijna 100.000 vissen ―dood‖ aan
op de oevers van de Arkansas Rivier. Ook in Arkansas, vielen duizenden roodgevleugelde merels uit de lucht, en kletterde neer op de grond, waar ze ook
dood aangetroffen werden. Ditzelfde deed zich voor in het zuiden van Louisiana,
waar kort geleden ook 500 rood-gevleugelde merels dood uit de lucht vielen, en
in Chesapeake Bay, stapelen zich duizenden dode vissen op aan de kanten van
de oevers. Het is logisch bezorgd te zijn wanneer de dieren om ons heen
plotseling in grote aantallen beginnen te sterven..
Tot nu toe, danken de wetenschappers deze scènes af als gemeenschappelijke verschijnselen. Zij zeggen
dat de vissen in Arkansas gedood werden door een "ziekte" en verwerpen elke mogelijkheid dat er
chemische stoffen bij betrokken zouden kunnen zijn. De Rood-gevleugelde merels, nadat er gisteren
autopsies werden uitgevoerd, lijken te zijn gestorven door een "Blunt (fysiek) trauma" maar het is niet
duidelijk of het trauma veroorzaakt werd door de klap op de grond of dat het vooraf veroorzaakt werd door
iets anders.
Toeval? Of is er een andere oorzaak?
Hoewel er vele gedocumenteerde gevallen bekend zijn van vogels (en zelfs kikkers) die uit de lucht komen
vallen door de hele wereldgeschiedenis heen, vereist een verondersteld toeval van duizenden vogels die uit
de hemel komen vallen, en op hetzelfde moment, 100.000 vissen die dood aanspoelen in hetzelfde
geografische gebied, een diepgaand en nauwkeurig onderzoek. Wat gebeurde er in Arkansas dat
verantwoordelijk is voor de dood van deze dieren? De vraag wordt echter nog belangrijker als je bedenkt dat
er met regelmaat nog andere spontane dier afstervingen plaatsvinden in Noord-Amerika. Niet alleen sterven
de honingbijen in een recordtijd uit, maar nu worden de vleermuizen ook al weggevaagd, Klik Hier.
Wat is de oorzaak achter dit massale sterven?
Conventionele wetenschappers zeggen dat het allemaal te danken is aan "ziektes", maar ze negeren de
voor hand liggende vraag: Wat maakt het dat deze dieren ineens zo vatbaar zijn voor ziektes?
Want dat antwoord kon wel eens erg ongemakkelijk worden voor de gevestigde industrieën die pesticiden
verkopen, of de torens voor de mobiele telefonie bouwen, of genetisch gemodificeerde gewassen
verbouwen. Voor zover we weten, komen deze 100.000 doden vissen stroomopwaarts uit een gebied waar
GGO-maïs gemuteerd is tot iets nog veel dodelijker dan de GGO's die we al kennen. En dit is eigenlijk
helemaal zo gek ook niet: Monsanto heeft haar hoofdkantoor in Arkansas (in Stuttgart, Arkansas) en dat is
helemaal niet zo ver van de Arkansas River af. wikipedia Dit is natuurlijk geen bewijs ergens van, maar
alleen al het idee dat een heleboel vogels en vissen plotseling sterven in de buurt van kantoren van
Monsanto moet ten minste onder intelligente mensen een aantal belangrijke vragen oproepen.
Zijn geheime experimenten de oorzaak?
Op PrisonPlanet.com wordt gesuggereerd dat deze sterfgevallen te wijten zouden zijn aan geheime
overheids experimenten (prisonplanet). Dit is niet zo vergezocht als het klinkt. NaturalNews heeft een
reportage over de lange geschiedenis van Amerikaanse overheids experimenten op menselijke wezens,
(hier). Vorig jaar werd Obama gedwongen om zijn excuses uit te spreken tegen Guatemala voor de
uitgevoerde Amerikaanse medische experimenten op gevangenen (hier).
Dus het idee dat de overheid zou kunnen experimenten met het weer of met bepaalde wilde dier populaties
is op geen enkele wijze bizar. in feite is het gewoon routine.
Toch kan er ook een meer alledaagse verklaringen van toepassing zijn. Voor de vogels, is dan de meest
voor de hand liggende verklaring dat ze op de één of andere manier getroffen werden door een gigantische
hagelstorm. Maar als hagel de vogels dode, moet diezelfde hagel ook verschenen zijn op straat (vogels
vliegen niet op zo`n super-grote hoogte), en er was geen hagel gemeld. Dus de hagel theorie gaat niet op.
De vissterfte is ook een mysterie: Terwijl de wetenschappers blijven zeggen dat ziekte de meest
waarschijnlijke oorzaak is - omdat er slechts één vissoort dood aangespoeld is – maar die uitleg is niet
steekhoudend. En hier is waarom: De dode dieren vertonen geen patroon van een besmettelijke ziekte
Een virus, bacterie of schimmel verspreidt zich niet plotseling en op magische wijze over 100.000 leden van
één soort en dat allemaal op dezelfde dag. Het kost tijd om deze ziekteverwekkers te verspreiden. Als de
ziekte de oorzaak was, zou je na een dag enkele vissen hadden moeten zien, gevolgd door weer een paar
enkele dagen later, en dan weer wat meer, en dan uiteindelijk een vele grotere massa gedurende de
komende dagen of weken als de infectie zich goed verspreid heeft onder de bevolking.
Maar dat is niet wat we zagen. In plaats daarvan zagen we 100.000 vissen allemaal in één keer sterven (of
bijna allemaal tegelijk). Dit is niet indicatief voor een besmettelijke ziekte. Zelfs de CDC zal je dat vertellen.
Infecties lenen zich niet om gelijktijdig grote hoeveelheden van één populatie te doden. Het patroon van de
dood, toont alles behalve een besmettelijke ziekte aan als doodsoorzaak. Dit patroon geeft echter wel een

Nieuwsbrief nr. 116 – 4 februari 2011 - pag. 24

indicatie af voor een gif of een andere ingrijpende verandering, zoals een sterke verandering in de
temperatuur van de rivier. Veranderde er iets in het milieu - misschien een plotseling tekort aan zuurstof, of
de tussenkomst van een vis fysiologie door elektromagnetische middelen. Dit wijst op iets anders dan een
ziekte: Misschien misstanden door een corporatie of de acties van overheidsexperiment.
In beide gevallen zal de waarheid vrijwel zeker verborgen worden gehouden voor het publiek.
Wetenschappers zullen worden betaald om te zeggen dat het veroorzaakt werd door ziekte, en de door de
corporatie-gecontroleerde pers zal ook zwijgen. En dat is wat de mensen verteld zal worden.
Maar ik ben nogal achterdochtig. Als ik dieren met 100.000 tegelijk zie sterven en tegelijkertijd de vogels uit
de lucht zie vallen, dan verdenk ik veel meer dan alleen de normale in-het-wild bestaande besmettelijke
ziektes. Ik vermoed dat er hier iets veel erger aan de hand is, en wat het ook is, toch zal die onvermijdelijke
vraag gesteld moeten worden: Was dit een test voor een veel groter experiment met eventueel andere
soorten? Of misschien zelfs voor op mensen?
Bronnen voor dit artikel zijn onder andere:
www.msnbc.msn.com ; www.msnbc.msn.com ; articles.cnn.com - Gerelateerde artikelen:
Birds fuel up on superfoods before long migration flights
• Timeline: World History of Viral Pandemics: 412BC to 2009
• Bird flu timeline: A history of influenza from 412 BC – AD 2006
• Bird flu study highlights need to vaccinate flocks effectively (press release)
• Migratory birds are teaching humans about the benefits of superfood berries
• Bird flu solved! Immigration and Naturalization Service (INS) to deport all undocumented birds (humor)
Originele artikel: www.naturalnews.com - Vrij vertaald René Voogt

Opstand Egypte Apocalyptische ramp? +update!
Terwijl op links-fascistische en geweld predikende sites als frontaalnaakt.nl wordt
gejubeld bij het zien van de vreselijke beelden uit Egypte,
demassale gevechten tussen Egyptische 'ordediensten' en de inmiddels
plunderende massa waarbij steeds meer doden en gewonden vallen, sluipt
volgens nog onbevestigde berichtende islamitische terreurorganisatie Hamas het
land binnen met vrijwel zeker de bedoeling de chaos compleet te maken.
Want wie er als moslim de macht wil grijpen, zorgt eerst voor totale anarchie, om
vervolgens met behulp van ervaren koranische coupplegers, en die zijn er in
overvloed, het allahvrezende voetvolk tot bedaren te dwingen door zo snel
mogelijk de sharia in te voeren. Zo ging het in Iran, en zo gaat het wellicht ook in
Egypte. Terwijl geen zinnig mens ook maar enige sympathie voelt voor de smerige dictator Mubarak, kun je
als pragmaticus geen goed woord over hebben voor de opstand zoals die nu plaatsvindt. Hoe begrijpelijk en
heldhaftig de aanvankelijke protesten ook waren, een succesvolle transformatie van dictatuur naar
democratie is een bijzonder ingewikkeld proces dat niet alleen extreme zorgvuldigheid vereist, maar ook veel
tijd vergt. Misschien zelfs wel een generatie of langer. En dat geldt dubbel in een land waar smeerlappen als
de Moslim Broeders sterk vertegenwoordigd zijn. Het is koffiedik kijken en ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar
de vrijheid, de democratie waar zo om wordt geschreeuwd, is vermoedelijk niet voor Egypte weggelegd.
Althans, niet zoals het nu gaat. Zodra de kans zich voordoet, zullen de meest gewelddadige shariafascisten
de troon bestijgen en de overwinning op Mubarak uitroepen, met alle gevolgen van dien. Egypte leeft al
tijden in relatieve vrede met Israël, iets wat je kunt vergeten mocht het bovenstaande scenario bewaarheid
worden. Egypte in handen van de Moslimbroederschap en Hamas, en dus Iran, is een tijdbom waar de hele
wereld bang voor moet zijn. Nu het Amerika van de totaal incompetente Obama buigt voor islam,waardoor
het toch al zo wankele evenwicht in het Midden Oosten bijna net zo snel verdwijnt als VU-medewerker Peter
Breedveld voor de camera van Powned, ziet de toekomst voor de Joodse staat er zwart uit. En de toekomst
van Israël isonze toekomst in deze tijd van mondiale islamisering.
Wat nu? Nou, niks. We kunnen niets doen. Afwachten maar. Hopen dat het meevalt en het leger de boel
weet te kalmeren. Hopen dat er in Egypte ook verstandige mensen rondlopen die begrijpen dat een coup
van de Moslimbroederschap aanstaande is, dat zo‘n coup rampzalig is en zij dat weten te voorkomen zonder
de wensen van het volk te schofferen. Zo niet, dan kan die global warming nog wel eens echt gaan
plaatsvinden, maar op een manier die de hele wereld zal betreuren. Om het maar voorzichtig te zeggen.
Geert Geel
UPDATE
"Angst voor opstanden, Marokko haalt militairen uit de westelijke sahara naar de binnenlanden, koning boos
op spaanse media, maakte dit bekend"
@ahmedmarcouch
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Vaticaan start dialoog met ongelovigen
By Henk (beheerder) - January 27, 2011
Het Vaticaan lanceert komende lente in Parijs, de bakermat van het
moderne atheïsme, een groots dialoogproject waarin het gesprek met
agnosten en atheïsten centraal zal staan. Dat maakte kardinaal
Gianfranco Ravasi deze week bekend.
Volgens de kardinaal, die voorzitter is van de Pauselijke Raad voor
Cultuur, vormt het project ―een nieuwe, permanente structuur van het
Vaticaan om de dialoog en de ontmoeting tussen gelovigen en ongelovigen te bevorderen‖.
In de pauselijke kersttoespraak van 2009 tot de Romeinse Curie zei Benedictus XVI veel belang te hechten
aan de band van de kerk met mensen die zichzelf agnost of atheïst noemen. Hij pleitte daarbij voor een
speciaal ontmoetingsterrein in het leven van de kerk, vergelijkbaar met het plein voor de Tempel van
Jeruzalem dat bestemd was voor niet-Joden (‗heidenen‘), die wilden bidden tot de ene, onbekende God, de
zogeheten ‗voorhof der heidenen‘.
―Ik denk dat de kerk vandaag ook zo‘n soort voorhof zou moeten openen‖, zei de paus in zijn toespraak. Het
project dat op 24 en 25 maart in de Franse hoofdstad feestelijk geopend wordt, draagt een naam die naar
deze uitspraak verwijst: Cortile dei gentili, oftewel ‗voorhof der heidenen‘.
Lees meer: kerknieuws.nl

Prikbord nr 229 (leo j.j. dorrestijn)
Europees hof
Hoe dom de EU is geweest om Griekenland toe te laten, blijkt wel uit de chantage met asielzoekers via het
Europese hof voor de mensenrechten. Dat hof bepaalt nu al dat Griekenland niet voldoet aan een
menswaardige asielprocedure (tenzij Europa betaalt natuurlijk, net als bij de chantage door Libië, Marokko
en straks Turkije). De volgende stap is dat het hof zich bemoeit met een ‗menswaardige‘ uitzettingsprocedure, zoals nu de corrupte UNHCR al doet. Let wel, democratisch gekozen regeringen die zich moeten
voegen naar (internationale) rechters die geen enkele verantwoording afleggen. Dit land is gekaapt, maar we
beseffen het te laat.
Korting
Organisaties die uit de staatsruif eten, worden gekort als bestuurders zichzelf boven de Balkenende-norm
verrijken. Benieuwd welke kortingen aan de Amsterdamse politie, de universiteiten, de ministeries, de
verzekeraars, de asielindustrie, de staatsbankiers en de ziekenhuismanagers worden opgelegd.
Protest
Het zag er indrukwekkend uit: al die hoogleraren die opkwamen voor de (financiële) belangen van de
studenten. Hun protest was duidelijk, want als er prestaties werden verlangd van studenten, dan misschien
ook van universiteiten en ‗dus‘ moesten straks duizenden hoogleraren worden ontslagen wegens
overtolligheid. Neen, de miljarden aan reserves konden daar volgens mevrouw Ter Horst niet voor worden
gebruikt; dat waren liquide middelen. Die overtollige hoogleraren kennelijk ook. Zouden ze toen al hebben
geweten in een rapport over de beloningen van universiteitsbesturen te worden ontmaskerd?
Schuldsanering
De (huur)wet staat mensen toe om schulden te maken op velerlei manieren: zoals hypotheek, krediet, rood
staan op bankrekening (meer dan € 9 miljard in NL), huurschuld, belastingschuld, achterstallige zorgpremie
en aandelen-lease. In tv-programma‘s komt de verbijsterende zorgeloosheid aan het licht van mensen die
uiteindelijk de samenleving laten opdraaien voor hun gebrek aan verantwoordelijkheid. Vervolgens worden
schuldeisers afgepoeierd doordat een rechter eerst de huurovereenkomst moet ontbinden, een stadsbank
de schuldsanering uitvoert zonder zich daarbij aan de wet te houden, deurwaarders aan allerlei regeltjes zijn
gebonden en de curator eerst zijn eigen rekeningen betaalt uit de boedel.
Het merkwaardigste is wel dat bij een bankbeslag het 30 dagen duurt voordat de bank informatie verstrekt.
Intussen wordt de wanbetaler gewaarschuwd, zodat andere beslagmogelijkheden tijdig kunnen worden
geneutraliseerd. Hoog tijd voor een urgente sanering van … de wet.
Studenten
‗Studenten‘ die de straat op gaan, omdat er eisen worden gesteld aan hun studieprestatie. Kennelijk geen
flauw benul welke eisen straks aan hen worden gesteld na het afstuderen, want ze kunnen toch niet allemaal
bij de (semi)overheid of gesubsidieerde stichtingen gaan ‗werken‘.
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Er is iets groots gaande in het Midden Oosten: help en installeer TOR!
Er is iets groots gaande in het Midden Oosten en jullie kunnen daaraan
meedoen. Dankzij het internet kunnen bevolkingen zich verenigen en
ontworstelen aan hun dictaturen. Deze dictaturen reageren met censuur,
firewalls en afsluitingen. In Egypte werden Skype, Facebook en Twitter
geblokkeerd. Inmiddels schijnt ook SMS-verkeer onmogelijk te zijn. Dit
alles met volledige medewerking van Vodafone en co. Natuurlijk. We
zagen dat al met Wikileaks toen Visa, Mastercard en Paypal enz. ineens
partij gingen trekken voor (hun) overheid en betalingen naar Wikileaks
onmogelijk gingen maken.
Zonder vrij toegang tot het internet wordt het voor die bevolkingen een stuk
moeilijker in actie te komen. En hier kan iedereen te hulp schieten! Er bestaat een zeer robuuste oplossing
om anoniem te kunnen internetten en censuurmaatregelen te omzeilen: TOR. Dit TOR legt als het ware een
schil rondom het internet van waaruit anoniem kan worden gesurfed. Mensen in het Midden Oosten, China,
Australië, Engeland en alle andere landen waar internet wordt gecensureerd, kunnen via deze schil weer bij
het hele internet.
Tijdens de volksopstand in Tunesië werd TOR intensief gebruikt.
Lees hier wat TOR is en in dit geval kan betekenen.
Iedereen kan TOR installeren en instellen als 'bridge'. Hiermee stel je een deel van je bandbreedte ter
beschikking voor deze 'anonimiteitsschil' om het internet. Hoe meer mensen er mee doen, hoe beter het
werkt en hoe minder iedere individuele deelnemers er van merkt (in zijn eigen bandbreedte).
Download hier de installer.
Als er voldoende bridges en servers draaien, en momenteel gaat dat best goed, kun je er zelf natuurlijk ook
gebruik van maken en anoniem gaan surfen. Ook dat deel wordt geinstalleerd. Zo ziet een draaiende versie
er ongeveer uit (in dit geval met wat LOG-vensters geopend, de control panel is midden-onder)
Dus, aan de slag, help onze broeders in het Midden Oosten ;)

Homeland Security: "Contant betalen is verdacht"
25 januari 2011
In een bespottelijk informatiefilmpje voor hotelpersoneel (?) gaat het Amerikaanse Department of Homeland
Security (Ministerie van Binnenlandse Veiligheid) weer maar eens een stapje verder in het criminaliseren
van doodgewone burgers en het creëren van angst. Deze keer wordt er beweerd dat contant betalen
verdacht en raar is.
De video toont een baliemedewerker van een hotel die een gast incheckt. De klant wil graag contant betalen.
De verteller bij het filmpje zegt er vervolgens bij dat terroristen graag contant betalen.
De baliemedewerker gaat vervolgens naar haar manager. Beiden maken vreemde grimassen, zijn hoogst
verbaasd over het feit dat de hotelgast geen kredietkaart gebruikt. "Het is gewoon ... vreemd," zegt de
baliemedewerker tegen haar chef.
De verteller: "Wanneer iemand nerveus of gespannen lijkt, wanneer hij geen identiteitsbewijs wil tonen of
wanneer hij er op staat contant te betalen ga dan naar je manager of maak het beveiligingspersoneel hierop
attent. Dit is verdacht gedrag."
Waar uiteraard niet op gewezen wordt is dat tijdens deze grote recessie meer en meer mensen ervoor
kiezen geen aankopen op krediet te doen. Sommige mensen geloven eenvoudigweg niet in het concept van
krediet. En waarom zouden ze? Het hebben van een mening over ons geldsysteem is geen misdaad en ook
het betalen met een wettig betaalmiddel als geld (...) is dat niet.
Vorig jaar maakte de Engelse anti-terrorist hotline een bijna even dystopisch reclamespotje voor de zender
Talk Sport. Daarin werd beweerd dat iemand die niet of nauwelijks met zijn buren praat, die de gordijnen van
zijn woning gesloten houdt en contant betaalt misschien wel een terrorist is.
Gelukkig werd de reclamespot verboden nadat luisteraars erover hadden geklaagd.
In december ging het DHS ertoe over om klanten van hypermarktketen Walmart via telescreens in de
winkels op te roepen "elk verdacht gedrag" onmiddellijk te melden. Wanneer democratie anno 2011 nog iets
waard is: 5.552 mensen vonden de video op YouTube 'niet leuk', 205 mensen vonden het 'leuk'.
http://www.zonnewind.be/terrorisme/usa/contant-betalen-is-verdacht.shtml
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De poppenspelers en het vrije internet
Geplaatst op januari 26, 2011 door hetuurvandewaarheid
De poppenspelers en het vrije internet
Met de laatste onthullingen van Wikileaks is een hoop bereikt, maar vooral dat de
discussie rond vrijheid op het internet in de mainstream terecht is gekomen en dat
zelfs de meest trouwe systeemzombie van zijn roze wolk is gevallen: politici liegen,
geheime diensten moorden, oorlogen dienen vooral economische belangen.
Er wordt gevreesd dat de poppenspelers de onthullingen zullen aangrijpen als de
‘9/11 van de cyberwereld‘ en ze zullen misbruiken voor het installeren van een Patriot
Act voor het world wide web.
Maar is dat wel zo logisch?
Voelt de heersende klasse zich werkelijk bedreigt door de grote hoeveelheid
verondersteld vrije informatie op het net? Maakt Leon Panetta zich zorgen om de bekentenissen van exagenten op YouTube? Ligt Jacob de Rothschild er werkelijk wakker van dat men het geniale spel van zijn
voorvaderen rond de centrale banken heeft doorgrond en dat de tactische zetten die ze de laatste 200 jaar
richting bijna totale wereldheerschappij hebben gedaan langzaam worden ontrafeld?
Nee. Ze zijn er waarschijnlijk zelfs blij om.
Want hoewel we naast de gevestigde media inmiddels duizenden, tienduizenden of wellicht zelfs als
honderdduizenden alternatieve media hebben die allen beweren dat zij de echte waarheid brengen en de
gevestigde media slechts een gemanipuleerde, afgeborstelde waarheid met een strik erom, is er uiteraard
helemaal niemand die weet hoe de vork in de steel zit. Ook Jacob de Rothschild – van wiens organisatie
mag verondersteld worden dat zij met hun schier eindeloze financiële mogelijkheden het meest uitgebreide
inlichtingennetwerk van alle spelers op het schaakbord hebben – weet niet wat de waarheid is.
Alex Jones, Michael Rivero, Matt Drudge, Andrew Breitbart en Rita Katz weten niet wat de waarheid is, of
hoe de wereld werkelijk ineen steekt, wie er allemaal meespelen en welke info echt is en welke propaganda.
Toch presenteren zij hun schokkende feiten als (sterk uiteenlopende) waarheden en worden hun schrijfsels,
filmpjes en podcasts door hun grote schare fans met aan religie grenzende stelligheid geslikt als de enige
waarheid en de hele waarheid.
Van Jones is echter bekend dat hij zelden of nooit een kwaad woord over Israël laat horen, Rivero lijkt in
niets anders dan dat geïnteresseerd, Matt Drudge wordt elke zaterdagavond in zijn gat genaaid door de
woordvoerders van het Witte Huis, Andrew Breitbart door die van de Federal Reserve en Wall Street, en Rita
Katz is niemand minder dan de poetsvrouw van Meir Dagan.
Tussen Arianna Huffington en Jeff Rense bevindt zich een heel scala aan alternatieve nieuwsmedia waarvan
niemand werkelijk kan beoordelen in hoeverre de door hun als feiten gepresenteerde gebeurtenissen,
complotten en oplichterspraktijken allemaal waar zijn. Er wordt zoveel informatie naar buiten gebracht dat
het voor de wakkere webbers nauwelijks bij te houden is en al helemaal niet te controleren.
Sinds de bekentenissen van Mordechai Vanunu gaat in ieder geval iedereen met een afkeer van de
Israëlische politiek in het Midden-Oosten ervan uit dat Israël inderdaad 200 kernraketten in Dimona heeft
liggen. Niemand is het ooit gaan checken, en de Israëliërs vinden het wel prima zo. Als ze ze inderdaad
hebben houden ze het liever stil in verband met de overtreding van het Non-Proliferatieverdrag. En als ze ze
niet hebben laten ze hun vijanden uiteraard graag in de waan dat ze ze wel hebben. ―Israel must be like a
mad dog, too dangerous to bother,‖ zei generaal Moshe Dayan en bedoelde dat het imago dat je een
gevaarlijke tegenstander bent soms voldoende kan zijn om een vijand af te schrikken.
Ook de Amerikanen maakten al eens gebruik van een soortgelijke tactiek. Na afloop van de inval in Irak
bedankte opperbevelhebber Norman Schwarzkopf de media voor het trouw en klakkeloos overnemen van
hun persberichten over de troepenopbouw van de geallieerde legers in Saoedi-Arabië. ―Tijdens de eerste
drie maanden van onze voorbereidingen hadden de Iraakse MIGs ons zo de woestijn uit kunnen blazen,
ware het niet dat ze dankzij onze persberichten dachten dat wij daar al met honderdduizend zwaar
bewapende troepen waren. Dat was namelijk niet zo,‖ aldus Schwarzkopf.
Elke blogger is ervan overtuigd dat de heersende klasse de media volledig onder controle heeft. En dat is
ook zo. Waar bloggers echter veel minder aan denken is dat de de poppenspelers ook de alternatieve media
al verregaand hebben geïnfiltreerd en zelfs hun eigen bloggers in dienst hebben.
Tot nu is alleen Israël er (met een reden) ronduit voor uitgekomen dat ze mensen inhuren om de blogs,
forums en Facebookgroepen te vervuilen met pro-Israëlische ‗meningen‘, maar ook andere machtsblokken
doen het. Het gaat van relatief onschuldig in de vorm van bedrijven die de bevolking in het ootje nemen door
websites met zogenaamd objectief, vergelijkend onderzoek naar de verschillende aanbieders van hun
producten te onderhouden, tot nieuwsmedia die zich voordoen als anti-establishment en anti-regering, maar
die tussen de regels door precies dat lekken wat de machthebbers goed uitkomt. Het Amerikaanse Antiwar.com is er een goed voorbeeld van, maar ook het Duitse Kopp-Verlag helpt vooral de Zionistische antimoslimhetze vooruit met uiterst rechtse, islamofobe artikelen tussen zogenaamde anti-establishment
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artikelen – artikelen die echter zelden iets anders onthullen dan wat ook al op tal van andere websites is
verschenen.
In dit licht moet ook Wiki-Leaks gezien worden. Met een dun laagje klokkenluiderschroom voor de nodige
geloofwaardigheid en zelfs een overduidelijk gefingeerd arrestatiebevel (zelfs de domste Telegraaflezer
moet namelijk ‗doorgronden‘ dat de CIA erachter zit) voor de oprichter laat men informatie op de
nietsvermoedende bevolking los die via de oude kanalen niet meer overtuigend aankomt.
De hele Wiki-leaks-affaire had echter nog meer effecten op de netizens van het world wide web.
Ten eerste werd het grote, groeiende blok van kritische nieuwsvolgers, van hen die twijfelden aan het
verhaal over 11 september, de oorzaken van de economische crisis en de opwarming van de Aarde, met
één geniale klap in tweeën gesplitst. Er heeft een verzuiling plaatsgehad in de bloggosfeer: de ene zuil
gelooft dat Assange een integere klokkenluider is, die er steeds maar weer in slaagt uit de klauwen van de
FBI te blijven, de andere zuil denkt het spel te doorzien en gelooft dat Assange een propaganda-instrument
is van de CIA/MOSSAD/Rothschilds.
Verdeel en heers.
Beide groepen geloven echter weer dat de affaire met de lekken van Assange en Manning zullen worden
misbruikt voor strengere cyberwetten en beperkingen van de toegang tot het internet.
En hoewel het een logische en zeker niet uit te sluiten conclusie is zou het uiterst dom zijn van de
poppenspelers. Nu kun je van de poppenspelers heel veel zeggen, maar niet dat ze dom zijn. En dus zullen
ze niet tornen aan het vrije internet.
Elke legerofficier zal je kunnen vertellen dat weten wat de vijand doet van doorslaggevend belang is voor
een succesvolle veldslag. Een succesvolle topmanager probeert zijn concurrent niet zonder meer stuk te
concurreren, maar plaats zijn mensen in de top van het management van die firma om te weten wat ze van
plan zijn – om pas dan de beslissende slag te voeren of door ze van binnenuit te vernietigen.
Een overheid die wil weten wat er onder de bevolking leeft hoeft tegenwoordig slechts een klein team van
analisten het internet te laten afschuimen en hij zal tot in de donkerste krochten van de samenleving kunnen
doordringen om te weten hoe er over willekeurig welk onderwerp gedacht en geageerd wordt. Worden vrije
fora van verschillende sites afgesloten, dan hebben de inlichtingendiensten er het raden naar, en zullen ze
weer net als vroeger echt veldwerk moeten gaan doen om kleine splintergroepjes die een verzetsdaad
beramen op te sporen. Daarnaast hebben de machthebbers allang door door dat de verschillende fora en
shoutboxes geweldige uitlaatkleppen zijn, waar boze burgers kunnen stoomafblazen en hun woede over
regering, banken of medeburgers kunnen ventileren – woede die ze anders mee de straat op zouden
nemen, of erger. Is het dan verstandig van de overheden om zichzelf dat geweldige propaganda-instrument
uit handen te nemen? Is het verstandig om burger op zijn boosheid te laten zitten om het vervolgens op veel
minder aangename manieren naar buiten te zien komen? Wil de overheid werkelijk terug naar de jaren
stillekes, toen geheim agenten onder vensterbanken, achter valse wanden en deuren op een kier naar
bijeenkomsten van anti-kapitalistische cellen zaten luistervinken? Ver voor de uitvinding van het internet zei
een meester van het geschreven woord, Johann Wolfgang von Goethe ―Niemand ist mehr Sklave, als der
sich für frei hält, ohne es zu sein.‖ (Niemand is slaafser dan hij die denkt dat hij vrij is zonder het te zijn). De
moderne mens verkeert met een vrij internet in die waan. Hij mag schrijven wat hij wil, hij mag zeggen wat hij
wil, maar zolang het internet een versplinterd allegaartje van afwijkende meningen en ideeën blijft, zolang
het voor de burger vooral een uitlaatklep van frustratie en machteloze boosheid is, die niet uitmondt in
werkelijke actie in parlement of rechtbank, in werkelijk, gecoördineerd, massaal verzet, blijft het internet voor
de heersende klasse vooral een geweldig instrument om de blinde, onwetende massa te manipuleren, te
sturen en voor haar plannen te winnen – of juist niet. Het gaat om gekaapte oppositie, om
verzetsbewegingen die niet worden bestreden maar overgenomen, over alternatieve websites die niet
alternatief zijn. Het grootste deel van de mensen gaat over stag bij het lezen van angstberichten over Al
Qaida, besmettelijke ziektes en stijgende zeespiegels. Het verzet van een ander deel wordt gebroken door
ze wijs te maken dat in 2012 de wereld zal vergaan, dat er een nieuw, hogere vorm van bewustzijn zal
ontstaan of dat een Goddelijk of buitenaards wezen in zal grijpen en alle slechteriken bij de lurven zal
grijpen. Allemaal zodat ze zelf helemaal niets hoeven doen, behalve positief denken en alles liefhebben.
Maar een substantieel deel van de bevolking doorprikt het en gaat op zoek naar de werkelijkheid op een of
meerdere van de tienduizenden alternatieve nieuwssites.
De poppenspelers hebben natuurlijk allang door dat dat een ideale gelegenheid is om ook de kritische
denkers, de vrije geesten en de onafhankelijken in de samenleving de stuipen op het lijf te jagen en ze met
angstaanjagende samenzweringen dusdanig te verlammen dat ook zij niet al te energiek aan de status quo
gaan zitten morrelen.
Die paar die er dan nog overblijven maken ze president of laten ze de lotto winnen.
Iedereen tevreden.
Auteur: Willem Huntelaar - Bron Afbeelding(en): Sarah G.. @ Flickr.com
Bron(nen): http://www.zonnewind.be - Disclaimer
Originele artikel: http://www.argusoog.org/2011/01/de-poppenspelers-en-het-vrije-internet/
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200.000 Boeren in India al tot zelfmoord gedreven!
Door GuidoJ. ⋅ januari 25, 2011
Steeds meer schrijnende informatie komt boven water, over de manier waarop de commerciële boeven van
Monsanto in India bezig zijn. Ze drijven boeren tot zelfmoord met hun verschrikkelijke indoctrinerende wijze
van verkoop van genetisch gemodificeerde zaden.
Tevens resulteert dit in het vernietigen van oude zaadlijnen, die al vele generaties in boerenfamilies bewaard
zijn en het verkopen van gepatenteerde Monsanto-zaden zorgt ervoor dat elk jaar wéér door de boeren
betaald moet worden..! Lees en huiver van dit imperialistische sluipmoordenaarsgedrag..!!
Wist je overigens dat in de nieuwe grondwet die in Irak is aangenomen, hele passages staan over het
toepassen van GM-zaden? Meneer Paul Bremmer, oud-ambassadeur van de VS in Nederland, heeft dit, met
zijn team in deze grondwet gefietst. Het is in feite een grof schandaal!
Helemaal onderaan een pdf van een artikel, waarbij je de werkwijze van de Amerikaanse overheid duidelijk
in beeld krijgt. „We‟ve got him‟, riep Paul Bremer toen Sadam was opgepakt. Nu Paul Bremer zelf..?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoe al meer dan 200.000 boeren in India tot zelfmoord zijn gedreven.
By Tara Lohan, managing editor at AlterNet. 20 Mei 2009
© 2009 Independent Media Institute / © vertaling 2009 Guido Jonkers WantToKnow.nl/.be
x
Vorige maand kreeg de wereld een glimp te zien van de epidemie die India heeft getroffen in de laatste 10
jaar. Nieuwe rapporten lieten zien dat meer dan 1500 boeren zelfmoord hebben gepleegd in de Indiase staat
Chattigarh. HIER een artikel in de Engelse Independent.
Vandana Shiva helpt het grauwe gordijn van imperialistische landbouw opzij te
schuiven. "De enorme stijging van hun schuldenlast ligt aan de wortel van het
probleem, dat boeren letterlijk hun leven geven"
“Maar dit is slechts een fractie van het aantal zelfmoorden onder boeren sinds 1997″,
aldus Vandana Shiva, Ph.D., fysicus, milieu-deskundige, feminist, wetenschappelijk
advocaat en directeur van het Navdanya en de Research Foundation for Science, Technology and Ecology.
Ze is ook auteur van meer dan 300 artikelen in vooraanstaande kranten schreef talloze boeken, waaronder:
Monocultures of the Mind: Biodiversity, Biotechnology, and the Third World and Earth Democracy. Vandana
is tevensde oprichter van International Forum on Globalization
Terwijl nieuwe rapporten de recente zelfmoordgolf wijten aan de droogte, legt Shiva uit dat deze
zelfmoordepidemie in India toch wat gecompliceerder ligt en veel verder reikend is.
“De enorme stijging van de schuldenlast ligt aan de wortel van dit probleem, dat boeren hun leven letterlijk
geven” zo schreef zij onlangs. “Schulden zijn een reflectie van een negatieve economie. Twee factoren
hebben de landbouw getransformeerd van een positieve naar een negatieve economie voor boeren: de
stijgende kosten voor de productie van gewassen en de dalende prijzen voor landbouw-werktuigen. Beide
factoren zijn geworteld in de politiek om de handel vrij te maken en de trend naar globalisatie door
bedrijven.”. In het hart van dit probleem zit een vicieuze cirkel van schuldenlasten, die voortkomt uit de zg.
‗Groene Revolutie‘, die ervoor zorgde dat industriële landbouw praktijken naar landen zoals India werden
geëxporteerd. Door deze werkwijze werden ook zaden, eens een onuitputtelijke bron voor boeren, nu iets
werd dat moest worden gekocht van grote industriële bedrijven..
Het Monsanto Bt-cotton zaad, het 'Witte Goud' blijkt puur vergif te zijn voor de
landbouw-infrastructuur in India. “In 1998 zorgde de Wereldbank ervoor, dat door haar
structurele aanpassingspolitiek, India gedwongen werd om de zaadindustrie open te
gooien voor industriële conglomeraten als Cargill, Monsanto en Syngenta” aldus het
artikel dat Shiva schreef. Ze gaat verder met: “In een klap was de input van de Indiase
economie veranderd! De zaden die boeren opspaarden als de start voor een nieuwe
oogst, dienden te worden vervangen door de zaden van deze conglomeraten.
Het ergste is daarbij dat de zaden niet alleen gekocht dienen te worden, maar dat ze
ook nog eens kunstmest nodig hebben en met pesticiden dienen te worden bewerkt!
Bovendien kunnen deze zaden niet worden bewaard voor een volgende oogst. Deze
shift van het oude systeem van zaden-opslag tot volgende oogst naar een bedrijfsmonopolie van het
zaadaanbod, had ook nog eens tot fundamenteel gevolg dat de biodiversiteit van zaden in een klap werd
vervangen door een monocultuur van gewassen in de landbouw.”
In een interview dat Shiva heeft met Alternet, legt ze uit dat vooral Monsanto‘s BT-katoen op indringende
wijze heeft laten zienwat er mis kan gaan met industriële landbouw, wat er gebeurt met
boerengemeenschappen, wanneer traditionele landbouwmethodes worden vervangen door de mono-
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gewasculturen die door deze corporaties worden gepromoot en hoe dit de opmaat is geweest voor de
zelfmoordgolf onder Indiase boeren.
Onlangs kwam India in het nieuws toen een zelfmoordgolf van 1500 boeren het nieuws haalde;
waaraan zijn deze doden te wijten volgens jou?
Vandana Shiva (VS): In de afgelopen 10 jaren hebben méér dan 200.000 boeren zelfmoord gepleegd in
India alleen al. En dit getal van 1500 gaat alleen over de Indiase staat Chattisgarh. In de staat Vidharbha
alleen al, plegen jaarlijks 4000 boeren zelfmoord. Dit is ook de regio waar 4 miljoen hectare is beplant met
de katoen van Monsanto: Monsanto‟s Bt-cotton. Deze zelfmoorden zijn het directe resultaat van de
schuldenvalkuil die wordt gecreëerd door de steeds maar stijgende kosten van zaden en benodigde
chemicaliën en de steeds maar dalende prijzen van de landbouwoogsten.
Toen Monsanto‟s Bt-katoen werd geïntroduceerd, stegen de kosten van katoenzaad van 7 rupies/kilo naar
maar liefst 17.000 rupies/kilo. En ons onderzoek toont aan dat er maar liefst 13x zoveel pesticiden voor
katoen gebruikt wordt, alleen al in Vidharbha.
De boeren worden dus gemalen door de hoge kosten enerzijds en de negatieve
inkomensspiraal anderzijds.
Een aktiepamflet van Greenpeace tegen de imperialistische overheersing van
bedrijven als Monsanto en Cargyll.
En ondertussen zorgt de subsidie van US$ 4 miljard, die de Amerikaanse
katoenlandbouw heeft gekregen, ervoor, dat de internationale prijzen voor katoen in
een depressie zijn geraakt en dat katoen wereldwijd wordt gedumpt..
De boeren plegen zelfmoord als hun land wordt onteigend door de financiers die
werken als agenten voor de landbouwchemie-bedrijven en de zaad-bedrijven. Op
deze manier zijn de zelfmoorden dus keihard het gevolg van de industriële landbouw
globalisering en het monopolie op het eigendom op zaden, dat grote corporaties
hebben.”
De zelfmoord van Indiase boeren is helaas niet nieuw. Hoe lang is dit al aan de gang, hoe verreikend
is het probleem en wat zijn de onderliggende oorzaken?
VS: “Het eerste zelfmoordgeval dat we hebben onderzocht, vond plaats in Warrangal in Andhra Pradesh in
1997. Deze regio is een droge regio, die slechts zelden regenbuien krijgt en daarom wordt er landbouw
gedaan met specifiek geschikte gewassen. In 1997 echter, werd deze regio door de landbouw-corporaties
omgebouwd van een biodiversiteit naar een mono-cultuur van katoenhybride teelt. De boeren werd niet
verteld dat voor de katoenteelt irrigatie absoluut noodzakelijk is; katoen hoort in een vochtig klimaat te
groeien.
En de boeren werd ook niet verteld, zo bleek uit ons onderzoek, dat ze voor deze katoenteelt, mest en
pesticiden nodig hadden.. En hen werd niet verteld, dat ze de zaden niet gratis ter beschikking zouden
krijgen. De katoenzaden werden verkocht als „Wit Goud‟ met de valse beloften dat deze boeren miljonair
zouden worden. En het tegenovergestelde gebeurde natuurlijk: ze belanden in een onbetaalbare
schuldenlast. En zo begon de zelfmoordgolf.”
U sprak over maar liefst 200.000 boeren die sinds 1997 hun leven hebben genomen. Maar hoe komt u
aan die cijfers? En zijn deze cijfers als vergelijking, af te zetten tegen zelfmoordcijfers van vóór de
„Groene Revolutie‟?
VS: “De statistieken van zelfmoorden door boeren worden bijgehouden door het National Crime Bureau.
Omdat er geen zelfmoord-op-grote-schaal plaatsvond voor 1997, werden er natuurlijk geen statistieken van
bijgehouden. Maar de zelfmoord-epidemie werd op gang gebracht door de genoemde combinatie van nietvernieuwbare zaden en wereldhandel.”
Welke rol speelt water en watermanagement in de problemen die de Indiase boeren tegenkomen?
VS: “India is een land van zeer gevarieerde klimaatzones, van regenwouden tot woestijnen. 70% Van de
Indiase landbouw is vanaf historische tijden gebaseerd op natuurlijke regenval, dus niet op irrigatie. Door de
introductie van niet-geschikte gewassen en oogstschema‟s is de watercrisis ernstig verscherpt en heeft deze
geresulteerd in veel hogere mislukte-oogst cijfers.
Langzaam maar zeker trekken de Monsanto's van deze wereld het net dicht en komt
de waarheid van dit motto dichterbij..
Ecologische landbouw vergt gewoon 10x minder water voor de gewassen dan de
chemische landbouwmethodes. De zg. Groene-Revolutie-varianten, de hybride
gewassen én de genetisch gemanipuleerde gewassen, worden allemaal gefabriceerd
om via irrigatie te worden bewaterd. Daardoor krijg je dus bij het gebruik van deze
gewassen in drogere gebieden een enorme run op de beschikbare waterreserves en pogingen tot het
aanboren van waterbronnen, die veelal falen, maar daar waar het wel lukt een enorme daling van het
grondwaterniveau veroorzaken, van 10 meter onder de grond tot soms wel meer dan 80 meter diepte. En
aan de andere kant leidt dit watertekort natuurlijk tot veel meer mislukte oogsten.‖
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Hoe heeft de Groene Revolutie de zaken voor de boeren veranderd? Zit het grootste verschil in het
eigendom van de zaden, dat daarvoor gewoon bij de boeren lag i.p.v. de grote corporaties?
VS: “De naam „Groene Revolutie‟ werd in 1965/66 toegekend bij de introductie van chemische/industriële
landbouw in India, onder druk van de regering van de Verenigde Staten en de Wereldbank. Deze „Groene
Revolutie‟ was gebaseerd op de ontwikkeling van zaden die reageerden op chemische input.. De grote
corporaties verdienden geld aan de verkoop van landbouw-chemicaliën en de zaden waren toen nog in het
bezit van de boeren.
Genetische manipulatie wordt vaak de tweede Groene Revolutie genoemd. Daardoor zijn de zaden
eigendom geworden via het systeem van intellectueel eigendomsrecht. Hierdoor heeft een drastische
omslag plaatsgevonden op de wijze waarop landbouw wordt uitgeoefend en wie de beslissingen neemt in de
agricultuur.”
Hoe hebben bedrijven, zoals Cargill, Monsanto en anderen een „zelfmoord-economie‟ kunnen
creëeren, zoals u het noemt?
VS: ―De bijdrage die met name Monsanto levert aan deze „zelfmoord-economie‟ is gebaseerd op het
onttrekken van superwinsten in de vorm van royalty‟s op „hun‟ zaden. Deze zaden worden boeren
opgedrongen en dienen elk jaar te worden gekocht, in plaats van de zaden die boeren telkens overhouden
van hun oogst. Monsanto heeft een grote rol in het vormgeven van het TRIP-akkoord van de WTO
(Wereldhandelsorganisatie) dat over intellectueel eigendom gaat.
De bijdrage die Cargill levert aan deze zelfmoordeconomie is dat het de grootste controllerende partij is in de
handel in landbouw-opbrengsten. Cargill is verantwoordelijk voor de Agreement on Agriculture. Deze
afspraak heeft ertoe geleid dat dumping van oogsten wordt gepromoot en dat Derde Wereld boeren hun
rechten worden ontnomen, met name op het gebied van faire prijzen voor hun
oogsten.”
Tekent een nog grotere tragedie zich af, wanneer de mannen wegvallen en de
weduwen een dubbele last te dragen krijgen?
Is er een specifiek gebied in India dat het ergst getroffen is door deze
zelfmoordgolf? Welke groepen zijn het slechtst af en welke gewassen
verbouwen ze? En zijn andere gebieden succesvoller, en zo ja, waarom?
VS: ―De gebieden in het die het meest te lijden hebben onder deze zelfmoordgolf, zijn
Vidharbha, Andhra Pradesh, Punjab en Karnataka. Dit zijn overigens ook de
katoenteeltgebieden én de gebieden waar Monsanto een monopolie heeft gecreëerd
door de leveringen van Bt-katoen. In de gebieden waar de boeren hun eigen zaden
(nog) gebruiken, waar een diversiteit van gewassen wordt geteeld en waar organische landbouw wordt
gedaan, dat zijn de gebieden die volledig vrij zijn van zelfmoord onder boeren..
Navdanya is begonnen met een seeds-of-hope programma in de zelfmoordgordel van Vidharbha. Door
zaadbanken te openen, boeren te trainen in organische landbouw en door het helpen van boeren met fair
trade, is het inkomen van boeren vertienvoudigd in vergelijking met boeren die de Monsanto Bt-katoen
verbouwen.”
Wat kan de overheid van India doen in dit verhaal en wat voor rol kan de wereldgemeenschap hierin
spelen?
VS: “De Indiase overheid zou natuurlijk een hoofdrol moeten spelen in het zaadaanbod op de publieke
markt. Vóórdat Monsanto op de markt kwam, werd 80% van de zaden die boeren gebruiken door henzelf
geoogst. De andere 20% kwam van zaadbanken van de overheid. Nu, onder de regels van privatisering, zijn
de overheidszaadbanken volledig van de kaart geveegd. Natuurlijk zijn zaden een gemeenschappelijk goed
en publiek domein, zodat zaden in de handen dienen te blijven van boeren gemeenschappen en de
instituten die het publieke domein vertegenwoordigen.
De overheid zou ook een moratorium moeten afkondigen over Genetisch gemanipuleerde zaden, zoals
inderdaad het katoen van Monsanto, het Bt-katoen. Totdat onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond, dat
de prestaties van deze zaden minimaal overeenkomen met de zaden die door de kleine boeren worden
gebruikt. De overheid zou ook organische landbouw dienen te ondersteunen, omdat vanuit het perspectief
van de boeren, dit de enige manier weer is om uit de schulden- en zelfmoordvalkuil te komen.
Op internationaal niveau zou de wereldgemeenschap het gemeenschappelijke belang van zaden dienen te
erkennen en tegelijkertijd een beweging dienen te starten die patent en monopolies op zaden tegengaat.”
En iedereen kan onze campagne steunen! Navdanya‘s Seeds of Hope Campaign.
Het Engelstalige artikel dat Shiva heeft geschreven is .pdf beschikbaar. HIER
Hier een eerder artikel over de wijze waarop de VS-regering de GM-landbouw bij Irakeze boeren door de
strot heeft geduwd..HIER
http://www.wanttoknow.nl/economie/200000-boeren-in-india-al-tot-zelfmoord-gedreven/
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„De video die SHELL niet wil dat jij te zien krijgt..‟
Huffington Post, 26 mei 2009 / Auteur Han San (HIER CV)
Vertaling Guido Jonkers © WantToKnow.nl - HIER het originele artikel
Lees het onderstaande artikel uit de Huffington Post en kijk naar de korte documentaire, waarvan SHELL
niet wil dat je hem ziet en bekijkt. Maar gelukkig maak jij dat zelf uit.. Wij plaatsen hem hieronder!En wil je je
eens goed informeren over de achtergronden van dit verhaal, kijk HIER:
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/shell-heeft-liever-niet-dat-je-deze-video-ziet/
x
De afgelopen15 jaar, heeft de multinational megacorporatie Royal Dutch Shell alles gedaan wat in haar
macht lag, om te voorkomen dat een rechtszaak zou gaan plaatsvinden, waarin dit bedrijf verantwoording af
zou moeten leggen inzakede beschuldigingen dat het samengewerkt heeft met het Nigeriaanse militaire
regime, om vreedzame demonstraties en vreedzaam verzet in de Niger Delta te onderdrukken met militair
geweld en daden tegen de menselijkheid.
De aanklacht zou tevens gaan over de samenspanning van Shell met deze regering om Ogoni-leider Ken
Saro-Wiwa en 8 van zijn collega‘s te veroordelen en te executeren.Afgelopen dinsdag werd een last-minute
aankondiging gegeven dat dit proces werd uitgesteld, zonder dat een nieuwe datum werd vastgesteld voor
voortgang.
Maar de verwachting is dat dit proces snel doorgang zal vinden, zodat de Ogoni-dorpsbewoners en de
familieleden van de vermoordde mensen, eindelijk gerechtheid kunnen verwachten. Maar helaas is er een
lauwe belangstelling van de media tot nu toe te bespeuren, nu de advocaten hun voorbereidingen treffen om
in de rechtszaal hun verhaal te doen.
Maar een van de meest interessante zaken is zich aan het afspelen áchter de schermen van deze
rechtszaakvoorbereidingen.
Deze zaken betreffen de enorme inspanningen van SHELL die nu aan het licht komen, om alles te doen wat
in haar macht ligt, om de waarheid NIET aan het licht te brengen.
Op 12 Mei jl. dienden de advocaten van SHELL een motie in, om de mensenrechtenadvocaat Paul Hoffman
(foto) te beletten deel uit te gaan maken van de advocatengroep van de eisers.
Mensenrechtenadvocaat Paul Hoffman; SHELL ziet hem liever gaan dan komen!
Als een standaard routineprocedure in rechtenzaken, had Hoffman een zg. ´pro
hac vice´ aanvrage gedaan bij de rechtbank in de New York. In het Latijn betekent
dit letterlijk ´voor deze gebeurtenis´ en de aanvrage verwijst naar de advocaat die
toestemming vraagt aan de rechtbank om op te treden in een rechtszaak, in een
van de staten van de VS, waar hij of zij geen licentie heeft.
Dit is een doodnormale aanvrage in de VS en wordt zelden geweigerd, noch door
de tegenpartij aangevallen. Hoffman, die in Californiè normaliter werkzaam is,
wilde dus nu in New York de eisende partij in deze rechtszaak bijstaan, als
mensenrechten-advocaat. Maar de advocaten van SHELL zien dit toch anders,
getuige de woorden uit hun bezwaarschrift.. ‗De verdediging heeft meer dan 70 jaar ervaring in advocatuur
en geen van ons 3/en heeft ooit de neiging gehad tegen een verzoek tot ´pro hac vice´ in te gaan´.
Maar waarom is SHELL dan zo fel tegen de deelname van Hoffman aan de rechtzaak?
―Maar de website van dhr. Mr. Hoffman bevat echter een aankondiging, dat meneer Hoffman één van de
leidende advocaten zal zijn in deze zaak, in samenhang met een door de aanklagers gemaakte CAMPAGNE
VIDEO, die wij onlangs aan de orde hebben gesteld hier in deze Rechtbank‖
De redenatie van deze advocaten gaat door met de conclusie: ―Het posten van de link op de website van
advocaat Hoffman is in strijd met artikel 7 van de Professionele verantwoordelijkheid en etische afwegingen
van de Advocatencode van New York.‖ De rechtbank was het hier volledig mee oneens..
In het verslag van de uitspraak van de rechtszaak van 18 Mei jl., heeft de rechtbank de uitspraak gedaan
´dat het de claim van SHELL afwijst, om dhr Hoffman deel te laten nemen
aan het team van de verdediging. De activiteiten die Hoffman op zijn
website heeft getoond, zijn GEEN inbreuk op het genoemde artikel‘
Maar… de rechtbank gaat verder met: ‗De eiser moet de video wel van
haar website verwijderen.‘ Beide instellingen ondersteunen de eisers tegen
SHELL inzake de Ken Saro-Wiwa rechtzaak.
Het is onbekend hoe stevig en hoe vaak SHELL heeft geklaagd over deze
video, maar dát ze het gedaan heeft staat vast. En ze hebben dat zó
serieus gedaan, dat ze zelfs het 3-koppige advocatenteam, ´met meer dan
70 jaar ervaring samen´, hun eerst motie van afkeur heeft laten indienen
om een collega te beletten zijn werk uit te voeren in hun werkgebied..
Snel na deze uitspraak door de rechtbank, verdween de video, die geproduceerd is door Rikshaw Films, van
de Wiwa-vs.-SHELL-website. HIER Deze website wordt onderhouden door deze 2 instellingen, nl. het
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Center for Constitutional Rights en EarthRights International. Deze 2 organisaties hadden ook hun hulp al
toegezegd in deze zaak van de eisers tegen SHELL.
Waarom dan zoveel herrie, meneer SHELL?
WEES JIJ DE RECHTER IN DIT GEVAL… Kijk hierboven naar de 10-minuten durende documentaire.
BEWIJS VAN BLOED AAN DE VINGERS VAN SHELL!
We verwijzen je graag naar de hieronder geplaatste documenten, die duidelijk aantonen, dat het Nigeriaanse
dictatoriale regime feitelijk geld aannam van SHELL voor bewezen diensten, en hiervoor de moorden
verrichtte die Shell het weer mogelijk maakte, rustig door te gaan met haar koloniale en imperialistische
oliewinning.. De dictatuur zorgde er immers voor dat ‗de rust weer terug was gekeerd‘..!
HIER, het rapport van Amnesty International over de beschamende wijze van kolonialisatie door SHELL.
HIER het memo van een officier over de noodzakelijk millitaire handelingen die nodig zijn om SHELL weer
rustig te kunnen laten werken..!
en HIER de lijst van personen die SHELL dient te betalen voor „verrichte werkzaamheden‟..!!

New York Times: Congres werkt aan officieel bankroet Amerikaanse staten
We zien het (begin van het) einde van de VS al enige jaren
aankomen; in 2011 is het dan echt zover.
De New York Times heeft vandaag een bericht geplaatst dat als een
bom zou kunnen inslaan: invloedrijke leden van het Amerikaanse
Congres werken achter de schermen aan het officiële bankroet van
een aantal Amerikaanse staten. Dat betekent onder andere dat
schuldeisers en pensioenen (deels) niet meer zullen worden betaald.
Het faillissement van Amerikaanse overheden zal de gemeentelijke
obligatiemarkt totaal op zijn kop zetten, waardoor staten, steden en
counties (Amerikaanse provincie-achtige gemeenten), die toch al kampen met enorme
financieringsproblemen, helemaal geen geen geld meer zullen kunnen lenen. De gevolgen voor de VS zullen
rampzalig zijn.
Zelfs Newt Gingrich, mogelijk presidentskandidaat voor de Republikeinen in 2012, lijkt voor het plan te zijn
de enorme schuldenproblematiek van de staten op deze manier aan te pakken. 'De Republikeinen in het
Huis (van Afgevaardigden) zullen in de eerste maand van hun ambtsperiode een wetsvoorstel indienen voor
het bankroet van staten,' verklaarde hij. In tegenstelling tot steden kunnen Amerikaanse staten bij het
Federale Hof geen beroep doen op faillissementsbescherming. Politici vrezen echter dat sommige staten zo
zwaar in de problemen verkeren dat het slechts een kwestie van tijd is voordat ze geen andere keus zullen
hebben dan te eisen door de federale overheid te worden gered met bailouts.
Om een nieuwe ronde uiterst kostbare bailouts te voorkomen is het plan dus om de staten bankroet te
verklaren. Op deze wijze kunnen de staten zowel hun pensioenbetalingen als andere financiële
verplichtingen -zoals de rentebetalingen aan obligatiehouders- intrekken. 'Gepensioneerden en
obligatiebeleggers zouden het slachtoffer kunnen worden en aan het einde van de rij onverzekerde
schuldeisers kunnen belanden,' aldus de New York Times. 'Het Congres loopt wat dit betreft op zijn tenen.
Er ligt nog geen voorlopig wetsvoorstel en nog geen enkel Congreslid heeft zijn steun ervoor uitgesproken.'
De reden is volgens de Times simpel: iedereen is bang dat zelfs maar het noemen van het woord
'staatsbankroet' een slachting zal aanrichten op de obligatiemarkt, omdat daarmee het vertrouwen in alle
Amerikaanse overheden -dus ook de federale- onherstelbaar zal worden beschadigd. Overigens is dat
proces nu al in gang gezet; zenuwachtig geworden beleggers hebben de afgelopen twee maanden al $ 25
miljard uit fondsen die investeren in gemeentelijke obligaties teruggetrokken, waarvan $ 4 miljard in de
afgelopen week. Dat betekent dat de kosten om geld te lenen nu al dramatisch aan het stijgen zijn - laat
staan wat er zal gebeuren als er een officieel bankroet zal worden aangekondigd.
De voormalige directeur begroting van de regering Obama, Peter Orszag, zei het zo: 'Amerika moet zich
vanwege deze grote schuldencrisis schrap zetten voor de nodige beroering... Ik vrees dat er, voordat het
Congres of de staten hun tekorten reduceren, een massale implosie van de federale- en staatsschulden zal
plaatsvinden.' Op dit moment zijn er 11 staten die het meest kwetsbaar zijn voor een financiële ramp en
zullen er dit jaar naar verwachting 26 van belasting vrijgestelde obligatie uitgevers failliet gaan.
Chris Christie, de gouverneur van New Jersey, verklaarde onlangs openlijk op TV dat de 'dag van
afrekening' is gekomen. Negeren of uitstellen heeft geen zin meer; als de eerste domino (staat) omvalt zal
dat verstrekkende gevolgen hebben voor alle financiële markten. Voor heel de VS -en daarmee feitelijk voor
heel de wereld- wordt 2011 het jaar van de keiharde waarheid.
Xander - Bron: Money And Markets
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De HAARP klinkt als nooit tevoren
Geplaatst op januari 27, 2011 door hetuurvandewaarheid
Uit de lucht gevallen
Voor mij is het vaak veelzeggend hoe een nieuw jaar begint. Hetgeen er in de eerste dagen van zo‘n jaar
gebeurt zie ik als een indicatie voor ontwikkelingen die er in de rest van het jaar zouden kunnen
plaatsvinden. De overgang van 2010 naar 2011 had een bijzonder bizar karakter. Er is al heel veel over
geschreven. Op nieuwjaarsdag 2011 verschenen er verontrustende berichten in de media over zo‘n 5000
vogels die kort voor middernacht 31 december uit de lucht waren gevallen in de Amerikaanse staat
Arkansas. Later bleek er tezelfdertijd een gelijksoortige gebeurtenis te hebben plaatsgevonden in Louisiana.
Natuurlijk kwamen de speculaties over de oorzaken al snel op gang. Er klonken sussende relativerende
woorden van autoriteiten zoals, dat de oorzaak schrik door vuurwerk zou zijn, of dat de vogels onverwacht
door hagel waren getroffen en meer van dat soort onzin. De werkelijke doodsoorzaak had te maken met
innerlijke bloedingen en bloedstolsels. In dit artikel wil ik een mogelijke oorzaak laten zien.
De meest bizarre in slaap sussende verklaring werd afgegeven door een Italiaanse directeur van een
regionaal zoölogisch instituut in Faenza, nadat daar op 5 januari 700 tortelduiven dood uit de lucht vielen.
Zijn verklaring:
“We are fairly confident the birds died as a result of massive indigestion brought on by over-eating,” Rodolfo
Ridolfi, a director at the regional zoological institute, told The Daily Mail.
Nadia Caselli of an Italian bird association corroborated Ridolfi‟s findings, telling the AP that sunflower seeds
from a nearby oil factory are likely the culprit, as they damage the birds‟ livers and kidneys, though full tests
results are still yet to come. Bron.
Deze Italiaanse vogelslachtoffers hadden vreemde blauwe vlekken in hun snavels. Hetgeen ‗deskundigen‘
deed vermoeden dat ze aan hypoxia hadden geleden, hetgeen wijst op een zuurstoftekort.
Het bleef niet alleen bij uit de lucht vallende vogels. Ook kwamen er berichten binnen over vissen die op
verschillende plaatsen massaal dood aanspoelden.
Google Maps
Na de eerste berichten uit Amerika vlak na de jaarwisseling, stroomden er van
over de gehele wereld berichten binnen over uit de lucht vallende dode vogels
en aangespoelde dode zeedieren. Hoewel de Klaas Vaak-propagandisten driftig
met slaapzand van sussende verklaringen in het rondte strooiden en pogingen
deden duidelijk te maken dat er geen verband bestond tussen al deze bizarre
gebeurtenissen, lijkt hun strategie geen succes te hebben. Hieronder tref je een
screenshot aan van een Google-kaart die is bijgewerkt tot en met 17 januari,
waarop alle gerapporteerde dode vogel- en visincidenten zijn weergegeven. De
kaart wordt steeds geactualiseerd. Bron
Op deze kaart kun je door op de markeringen te klikken zien wat de situatie inhield. In het informatiedeel aan
de linkerkant van het scherm kun je ook de betreffende informatie vinden. Hier kun je eveneens een aardig
overzicht vinden, met achtergronden van deze wereldwijde incidenten.
Oorzaken en gevolgen
Zoals gezegd riepen de bizarre gebeurtenissen, die door de massaliteit en wereldwijde verspreiding zeer
verontrustend zijn, vele vragen op aangaande de oorzaken. De officiële verklaringen heb ik links laten liggen
en ben op zoek gegaan naar andere, ook daarbij een kritische blik hebbend ten aanzien van hetgeen ik
tegenkwam. Zo kwam er al vrij snel een filmpje op youtube van ene Colleen Thomas die sprak over een
geheim experiment met het uiterst giftige gas phosgene, dat in grote hoeveelheden door de Amerikanen
vanuit Irak, waar Saddam Hussein er de trotste bezitter van was, naar de staat Arkansas was verscheept.
Daar zou het ondergronds zijn opgeslagen. Vervolgens zou het door vliegtuigen middels chemtrails
verspreid zijn. Het gas heeft bij extreme blootstelling er aan een verstikkende werking. Het betreft hier echter
alleen een verklaring voor de incidenten in de VS. Het filmpje van Thomas deed het goed als eerste
verklaring en vloog over het internet. Inmiddels heeft ze een update geplaatst, waarin ze aangeeft dat haar
Pleiadische vrienden, waarvan zij volgens haar zeggen hier op aarde de vertegenwoordigster is, zo goed als
ze kunnen de lucht proberen schoon te maken. Wanneer je even googled op de naam Colleen Thomas kom
je al gauw bij informatie, die haar volledig ongeloofwaardig maakt en haar neerzet als iemand die graag haar
lichaam en weelderige borstenpartij gebruikt om haar boodschap te verkopen.
Bij mijn verdere speurwerk naar verklaringen kwam ik een heel interessante en geloofwaardige, in de zin van
een wegwijzer, tegen op Want To Know. Het betreft hier een artikel van Mark Johnson die de in Zwitserland
woonachtige Britse wetenschapper Susan Joy Rennison, aan het woord laat. Zij heeft in de loop der tijd
berichten, publicaties en andersoortige nieuwsuitingen van over de gehele wereld verzameld, die allemaal te
maken hebben met ontwikkelingen op het gebied van ‗Space Weather‘ en de mogelijke gevolgen daarvan
voor het leven op aarde. Zij heeft een eigen website, waarop ze een soort van dagboek bijhoudt met
betrekking tot vreemde zaken die zij waarneemt. Zie hier. In het op Want To Know geplaatste artikel zou de
vogel- en vissterfte de volgende oorzaken kunnen hebben:
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Een menselijke oorzaak. Dat is te zeggen, het zou kunnen gaan om mogelijk een nieuw soort militair
wapentuig dat geomagnetische straling veroorzaakt. Als dat zo is, dan is de volgende vraag… gebeurde
het allemaal met opzet of is er sprake van een ongeluk? Hoe dan ook, dit is een angstaanjagend scenario.
Of men weet niet waar men in godsnaam mee bezig is – of – men gaat geheel en al voorbij aan het
algemeen belang. Van tweeën een: ik hoop dat er in deze mogelijk oorzaak, sprake is van een stelletje
idioten die een foutje hebben gemaakt…(accentuering AZ)
De tweede oorzaak is niet minder beangstigend.Een ‘natuurlijk gebeurtenis’ zou de dood van de dieren
kunnen hebben veroorzaakt. Het kan zijn dat deze dood werd veroorzaakt door een geomagnetische flux
van de Zon waarop een mogelijke kettingreactie met de Aardkern volgde.. Bron.
De eerste mogelijkheid wijst overduidelijk in de richting van HAARP. De tweede is ook wel degelijk een reëel
mogelijke oorzaak, gezien de veranderingen die er in de aardse magnetosfeer plaatsvinden door invloeden
vanuit de kosmos. Hetgeen natuurlijk ook weer mede door HAARP zou kunnen worden versterkt. In de rest
van het artikel gaat Johnson in gesprek met Susan Joy Rennison voornamelijk in op de mogelijkheid van het
binnendringen van voor de aarde vreemde energieën vanuit de kosmos. De mogelijkheid van een menselijke
oorzaak middels HAARP wordt door hem niet verder onderzocht. Daarom kon ik geen genoegen nemen met
zijn mogelijke verklaring en ging daarom verder zoeken. Ik kwam toen een zeer interessant en onthullend
filmpje tegen op youtube. Daarin werd mijns inziens goed onderbouwd weergegeven waarom de factor
HAARP een zeer plausibele verklaring zou kunnen zijn voor de vogelsterfte in het gebied in de VS waar de
eerste incidenten plaatsvonden.
Tevens wordt er in datzelfde filmpje een duidelijke link gelegd met wereldwijde HAARP-installaties die allen
in de omgeving staan van plaatsen waar de vogel- en vissterfte werd waargenomen. De film bestaat uit twee
delen. In het eerste deel wordt een helder verband gelegd met HAARP-experimenten om de New Madrid
Fault Line, een breuk in de Amerikaanse continentale plaat, te activeren en daarmee een superaardbeving
te veroorzaken. Deze zou de VS als natie dusdanig chaotiseren, dat alleen een afgekondigde ‗Martial Law‘
de ontstane chaos zou kunnen ordenen. Het tweede deel laat een verband zien met de vogel- en vissterfte
op andere plaatsen op aarde, door te laten zien op welke plaatsen gelijksoortige HAARP-antenneparken als
in Gakona, Alaska of ondersteunende faciliteiten voor het wereldwijde HAARP-web staan opgesteld.
Schokkende aarde
In mijn vorige artikel ‗HAARP en de Heilige Graal‘, zie hier, heb ik aangegeven dat 2010 een jaar was van
vele aardschokken en klimatologische extremen, die voor een belangrijk deel terug te voeren zijn tot het
experimenteren met HAARP. In de volgende twee screenshots kun je een beeld zien van de plaatsen op
aarde met de hevigste seismologische activiteit en de plaatsen waar HAARP ondersteunende
antennevelden en andere faciliteiten zijn. Ik zou zeggen bekijk de filmpjes eens waar ik de screenshots van
heb genomen en kom tot je eigen conclusies.
Bron
Bron
In mijn beleving is men door middel van HAARP een wereldwijde
chaos aan het scheppen, door steeds meer aardbevingen en
weersextremen te veroorzaken. Deze zouden uiteindelijk kunnen
leiden tot een superaardbeving, die bijvoorbeeld de VS langs de New
Madrid Fault Line in tweeën zou kunnen splijten. Men zou de ramp in
de Mexicaanse Golf ook in dit kader kunnen zien, waarmee men een
enorm effect op de seismologische activiteit onder de oceaanbodem
en de Noord Amerikaanse continentale plaat heeft bewerkstelligd.
In het eerste deel van bovengenoemd filmpje wordt verwezen naar
een rampenoefening van de FEMA, die er juist op gericht is een
scenario te volgen waarbij er binnenlands een grote aardbeving bij
deze New Madrid Fault Line plaatsvindt. Deze oefening is gepland in
mei. Zie hier en hier. Denk hierbij aan de aanslagen in de VS op
11/09/01 en Londen op 07/07/07, waarbij gelijktijdig
rampenoefeningen liepen met exact hetzelfde scenario.
De vogel- en vissterfte zie ik in bovengenoemd kader in feite als een
soort van ‗collateral dammage‘ bij de ‗spielerei‘ met HAARP. Die
incidenten treden daar op waar op bepaalde momenten de
geprojecteerde HAARP-frequenties het sterkste zijn. Men is mijns
inziens druk met HAARP aan het experimenteren om de wereldsamenleving en de mensheid te prepareren
voor de ontvangst van de ‗Grote Redder in de nood‘.
Nog meer doden
De ogenschijnlijk toch nog raadselachtige sterfte van allerlei dieren is de laatste dagen onverminderd verder
gegaan. Zo werd in een lokale krant in de VS op 20 januari vermeld dat 55 buffels op mysterieuze wijze het
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leven lieten. Zie hier. Een dag later meldde de Huffington Post dat er in Vietnam 10.000 stuks vee om waren
gekomen door extreme weersomstandigheden. Zie hier.
Op 22 januari werd het volgende gepubliceerd:
Little penguins are dying in their hundreds, leading conservationists to fear they are starving as a result of
the La Nina weather system.
Other seabirds are washing up dead on beaches, raising concerns that species could become extinct if
climate change causes extreme weather events to become more frequent. Bron.
Iets van een totaal andere orde en met totaal andere oorzaak is het volgende bericht:
NEW DELHI (AFP) – More than 17,000 Indian farmers committed suicide in 2009, a seven percent rise on
the previous year, according to new government figures.
The National Crime Records Bureau (NCRB) study titled “Accidental Deaths and Suicides in India” revealed
the rise without attributing causes, with the states of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh the worst
affected.
Many farmers, particularly in the southern and western states listed, were pushed further into debt in 2009
after the weakest monsoon in 37 years left fields parched and crops ruined.
Despite economic development in cities, two out of three Indians still live and work in rural areas and as
many as 150,000 farmers have killed themselves in the past decade, the Tata Institute of Social Sciences
said in 2009. Bron.
HAARP-data gewist
In het eerder benoemde filmpje, deel I, wordt ook aangegeven dat alle bestanden op de site van HAARP
betrekking hebbend op haar activiteit vanaf 11 januari 2010 zijn gewist. Een dag later vond de dramatische
aardbeving op Haïti plaats, waarna de VS het eiland volledig militair kon confisqueren. Zie hier voor een
interessant filmpje daarover, waarin overigens ook de werking van HAARP nog weer eens helder wordt
uitgelegd aan de hand van een miniatuur proefopstelling. Gezien de enorme toename aan aardbevingen in
2010 is het natuurlijk hoogst verdacht dat de HAARP-site haar activiteiten in het verborgene houdt.
Dat er iets bijzonders gaande is in de VS kan men ook opmaken uit de bijzondere en grootschalige
aankopen die de Federal Emergency Management (FEMA) de laatste tijd heeft gedaan. Zie hier het artikel
daarover op Argusoog.
Holografische projecties
In de afgelopen tijd hebben er weer bijzondere waarnemingen van UFO‘s plaatsgevonden, zoals deze boven
Moskou op 18 januari. Wanneer je enigszins goed kijkt kun je in mijn beleving heel duidelijk waarnemen dat
de UFO een geprojecteerd holografisch beeld is. Getuige een aantal reacties onder het filmpje ben ik niet de
enige die dat vermoedt. Er zijn in de afgelopen jaren meerdere bijzondere objecten boven steden te zien
geweest zoals Christelijke en Russisch Orthodoxe kruizen, piramides en de vreemde spiraal boven
Noorwegen. Daaraan kunnen we mijns inziens waarnemen dat men in de afgelopen jaren druk bezig is
geweest om met HAARP te spelen. Sinds vorig jaar lijkt dat spel een meer serieus karakter te hebben
aangenomen, als voorbereiding misschien op de grote Blue Beam Show die binnenkort wereldwijd in
première zal gaan. Wil je eens horen hoe deze HAARP klinkt, luister dan hier.
Voor mij is in ieder geval duidelijk dat de HAARP luider klinkt dan ooit tevoren.
Auteur: Arend Zeevat - Bron Afbeelding: saketvora @ Flickr.com - Lees meer van Arend Zeevat
Disclaimer Originele artikel: http://www.argusoog.org/2011/01/de-haarp-klinkt-als-nooit-tevoren/

Zon komt ook te vroeg op in Noorwegen en Alaska
Jes 38, 7-8: “De HEER geeft u het volgende teken dat hij zijn belofte
zal nakomen: 8ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien
graden achteruitgaan in plaats van vooruit.‟ En de schaduw ging tien
graden achteruit.”
Het was de bedoeling dat de Zon op vrijdag pas zou gaan schijnen
boven Tromsø, in het noorden van Noorwegen. De Zon kwam echter
op donderdag 20 januari al op om het ijzige landschap enkele
minuten lang te verlichten.Tevens is de Zon boven Barrow, Alaska
maar liefst vier dagen eerder opgekomen dan normaal.
Op de maandelijkse zonsopkomst en zonsondergang kaart van Barrow is te zien dat de Zon nog tot en met
maandag 24 januari onder had moeten blijven.Een lokale nieuwszender meldde echter dat de Zon op
donderdag 12 minuten lang heeft geschenen.
Bekijk hier beelden van een webcam in Barrow om te kijken wanneer de Zon verschijnt. Hier zijn enkele
afbeeldingen te zien van de zonsopkomst.
Verwant artikel: Zon komt twee dagen te vroeg op in Groenland
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Arabische wereld: een regio die op het punt staat bankroet te gaan
E.J. BRON - 23 JANUARI 2011
Oude potentaten, een jonge bevolking, hoge werkloosheid, corrupte
elites: de Arabische wereld dreigt de sociale en politieke schipbreuk.
Een commentaar.
De Arabische wereld lijkt uit elkaar te vallen. Het Arabische land
Tunesië beleeft een opstand van zijn jeugd zoals nog nooit sinds de
onafhankelijkheid in 1956. In Egypte houden woedende christenen na
de zelfmoordaanslag op een Koptische kerk het land dagenlang in
spanning. In het olierijke Algerije rebelleren de burgers, omdat ze hun dagelijks brood niet meer kunnen
betalen. In Irak komt maar geen einde aan de terreur, die het afgelopen jaar aan meer dan 3600 mensen het
leven kostte. De verdrijving van de christenen uit Mesopotamië heeft allang de trekken van een historische
catastrofe. Het armenhuis Jemen is een bruggenhoofd van Al-Qaida geworden op het Arabische
schiereiland. En Libanon dreigt een nieuwe burgeroorlog.
De fundamenten van de regio, zo formuleerde het de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary
Clinton een van de afgelopen dagen, dreigen in het woestijnzand te zakken. Geen enkele andere regio ter
wereld heeft zoveel jonge mensen en zulke oude potentaten. Van Marokko tot Libanon, van Egypte tot
Jemen behoort de bevolkingsgroei tot de hoogste ter wereld. Twee derde deel van de Tunesiërs is jonger
dan 30 jaar. In het propvolle smalle Nijldal komen ieder jaar 1,2 miljoen mensen ter wereld. Ieder jaar
drukken honderdduizenden afgestudeerden op de arbeidsmarkt – veel te veel zonder enige kans op een
draaglijk inkomen.
Voormalig staatshoofd, dat bestaat bij ons niet, spotten de mensen in Tunis en Tripolis, in Cairo en Riyad.
Wie in de 22 Arabische staten eenmaal aan de macht is, houdt deze vast – tot de laatste snik.
Zine el-Abidine regeerde al 23 jaar, Hosni Moebarak regeert al 30 jaar. Buurman Gadaffi is met 41 jaar
inmiddels recordhouder op de planeet. Het vader-zoon-duo van de Assads in Syrië heerst al 39 jaar, Ali
Abdullah Saleh in Jemen al 32 jaar, wanneer men zijn tijd aan het hoofd van het voormalige Noord-Jemen
meerekent.
Alle macht gaat uit van het volk – deze zin behoort voor de Arabische autocraten in ieder geval in het
poëziealbum van westerse democratieretoriek. Het partijenlandschap is een farce. Prikkelingen vanuit de
burgerlijke samenleving worden als bedreiging gevoeld en niet als verrijking. Sociale netwerken op internet
worden uit alle macht gestoord. En uitgerekend in de populaire vakantielanden Tunesië en Egypte belanden
bloggers en journalisten regelmatig achter de tralies.
Maar het einde van de olierijkdom, waarop veel machtigen tot nu toe konden steunen, is inmiddels in zicht.
In de meeste gevallen is de zwarte zegen nog voldoende voor één generatie. De komende generatie, die
voortaan zijn levensstandaard helemaal op eigen kracht zal moeten opbrengen, verlaat inmiddels de
schoolbanken. En steeds meer van deze jonge mensen vragen zich af waar de reis naartoe gaat – met hen
en hun toekomst. Stagnatie is het dominerende levensgevoel. De armoede groeit net als het religieuze
fanatisme.
De meeste regerenden zijn oud en zonder ideeën, hun entourage tot in de haarwortels corrupt.
Overeenkomstig bescheiden valt de balans uit bij democratisering, moderne opvoeding en economische
ontwikkeling. De Arabieren zijn de enige groep landen ter wereld, die sinds het einde van de Koude Oorlog
onveranderd autoritair is gebleven; er bestaat geen enkel voorbeeld van een democratische
machtswisseling. Wat betreft vrouwenrechten en vrouwenopleiding staan alle regimes samen aan het einde
van de wereldranglijst. En geen enkel Arabisch land heeft tot nu toe een functionerende welvaartsstaat
gevormd. Zelfs in het superrijke Saoedi-Arabië zijn landstreken te vinden met onvoorstelbare armoede.
60 jaar lang zouden de Verenigde Staten in het Nabije Oosten stabiliteit ten koste van democratie hebben
gestimuleerd – en beide niet bereikt hebben, klaagde vijf jaar geleden de voorgangster van Hillary Clinton,
Condoleezza Rice, in Cairo tijdens een van de sporadische momenten van zelfkritiek. Daaraan is tot op de
dag van vandaag niets veranderd. Hoogstens is de radeloosheid toegenomen met het oog op een regio, die
zijn sociale en politieke schipbreuk tegemoet gaat.
Bron: http://www.zeit.de/politik/2011-01/arabische-staaten-politischer-bankrott
Auteur: Martin Gehlen
Bron oorspronkelijke artikel: http://www.tagesspiegel.de/meinung/region-vor-dem-bankrott/3701638.html
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12736
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Minister wil alle automobilisten met camera's volgen
In een wetsvoorstel pleit minister Opstelten voor het opslaan van
kentekengegevens.
Het gaat om foto's van de voor en achterkant van auto's,
bestuurders en passagiers plus tijdstippen en locaties.
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie stelt voor dat
kentekengegevens die worden verzameld via automatische
nummerplaatherkenning (ANPR) niet alleen worden vastgelegd,
maar in de toekomst ook worden opgeslagen. Op dit moment mag
de politie wettelijk gezien die gegevens niet opslaan, behalve als het
wordt gedaan in het kader van een lopend onderzoek.
Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd verandert dit. Opstelten pleit voor een opslagtermijn van vier weken,
dezelfde bewaartermijn die wordt gehanteerd voor gemeentelijke bewakingscamera's. Gedurende die tijd
blijven alle gescande kentekens in een database staan. Op dit moment worden de gescande nummerplaten
direct geautomatiseerd gecontroleerd met de gegevens van de politie, zo kan snel worden gecontroleerd of
de bestuurder mogelijk wordt gezocht voor strafbare feiten. "Automatische kentekenherkenning stelt de
politie in staat aan de hand van kentekens snel en efficiënt voertuigen en personen waar te nemen die zij
zoekt ter uitvoering van de politietaak", stelt de minister.
Goed voor opsporing
Het bewaren van de kentekengegevens zou de politie goed kunnen helpen op het moment dat een misdrijf
later aan het licht komt. "De politie onderzoekt dan bijvoorbeeld of de auto van de verdachte op een
bepaalde plaats aanwezig is geweest. Dit kan eraan bijdragen dat de politie in staat is misdrijven op te
lossen", luidt het argument voor de wetswijziging. "Kentekens, en de daarmee verbonden gegevens van tijd
en locatie kunnen dan, ongeacht of er sprake is van een hit, worden vastgelegd en gedurende een periode
van vier weken worden bewaard." Gebeurt er gedurende die vier weken iets, dan kunnen de gegevens
alsnog worden teruggehaald en gebruikt. De minister wil de gegevens daarnaast graag gebruiken om de
verblijfplaats van voortvluchtige veroordeelden en verdachten te achterhalen. Ook wordt het mogelijk de
bewegingen van voertuigen na te gaan.
Bestuurders en passagiers
Er hebben al verschillende proeven plaatsgevonden met het opslaan van alle verzamelde
kentekengegevens. Er werd geëxperimenteerd met opslagtermijnen tussen de 7 dagen en 4 maanden. In
politieregio's IJsselland en Rotterdam zijn zware misdrijven, zoals een overval, een ontvoering en het
verstoppen van een lijk, mede opgelost dankzij een kentekendatabase. De rechters accepteren op dit
moment deze informatie op basis van zogenaamde "no hits" niet altijd als bewijs, omdat de gegevens
volgens de huidige wet vernietigd moeten worden. Hierdoor blijven zaken onopgelost en gaan mogelijke
criminelen vrijuit.
De camera's die worden gebruikt voor het automatisch scannen van kentekens maken een foto van de vooren achterkant van passerende auto's. Die moeten worden opgeslagen in combinatie met tijdstip en locatie.
Op de foto's staan niet alleen de kentekens, maar "een groter deel van het voertuig" om merk en kleur te
achterhalen. "De bestuurder of eventuele passagiers zullen wellicht wel te zien zijn, maar op basis van de
huidige stand van de techniek naar verwachting niet herkenbaar", wordt gesteld in de conceptwet. Maar als
de techniek beter wordt, wat niet op korte termijn wordt verwacht, zullen zowel bestuurders als passagiers
wel herkenbaar in de database terecht komen.
Persoonlijke levenssfeer
De naam van de eigenaar van het kenteken wordt niet bewaard. Die wordt pas bekend als de gegevens
worden vergeleken met het kentekenregister. De gebruikte camera's kunnen zowel mobiel als vast zijn, en
gemonteerd worden in politie-auto's en op of naast het wegdek worden gemonteerd.
In het voorstel wordt opgemerkt dat Nederlanders "het recht hebben op bescherming van de persoonlijke
levenssfeer", wat inhoudt dat "de burger het recht heeft met rust gelaten te worden en onbevangen zichzelf
te zijn". Daarnaast wijst het ministerie erop dat de politie ook de orde moet kunnen handhaven, en dat de
voorgestelde wetgeving niet in strijd is met privacywetgeving: "Aangenomen kan worden dat bij een
dergelijke kortstondige waarneming van een voertuig op de openbare weg de persoonlijke levenssfeer niet in
het geding is."
De kosten voor de nodige apparatuur zijn al gemaakt. Er is 4,9 miljoen euro uitgetrokken: 100.000 euro per
vaste opstelling en 30.000 euro per mobiele opstelling. Voor de voorgestelde kentekendatabase moet nog
800.000 euro worden uitgetrokken. Het is de bedoeling om alles voor de nieuwe wet, inclusief beleidsregels
en "de mogelijkheden van een privacy impact assesment", medio 2011 te hebben afgerond.
webwereld.nl
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Iran stuurt oorlogsschepen naar wateren rond Israël
Iraanse marineschepen.
Minder dan 24 uur na het afbreken van de vruchteloze gesprekken
over het nucleaire programma van het land heeft Iran vandaag
aangekondigd dat het een aantal oorlogsschepen naar zowel de
Rode als de Middellandse Zee zal sturen, oftewel de wateren
rondom Israël. In eerste instantie gaat het om Irans eerste zelf
gebouwde fregat, de Jamaran, en twee of drie andere
marineschepen. In de nabije toekomst krijgen ze waarschijnlijk
gezelschap van lange-afstands onderzeeërs.
De operatie zal volgens de commandant van de Iraanse marine, admiraal Habibollah Sayyari, en zijn
plaatsvervanger, admiraal Gholam Reza Bi-Gham, een jaar gaan duren en is bedoeld om zowel ervaring op
te doen als inlichtingen te verzamelen. Waarnemers denken dat het tevens een reactie is op de komst van
het Amerikaanse vliegdekschip USS Enterprise, dat met 80 gevechtsbommenwerpers en 6000 matrozen en
mariniers vanuit de wateren bij Libanon is doorgevaren naar de Arabische Zee bij Iran.
De Kilo-klasse onderzeeërs die mogelijk op een later tijdstip aan de Iraanse 'vloot' zullen worden toegevoegd
zijn recent gekocht van Rusland en opereren normaal gesproken in de Perzische Golf. Het zijn verouderde
types die niet beschikken over geavanceerde elektronica en niet in staat zijn gedurende lange tijd onder
water te blijven.
Zo'n twee jaar geleden is Iran zelf begonnen met de bouw van mini-onderzeeërs, snelle aanvalsboten en
andere oorlogsschepen. Vanwege de gebrekkige elektronica wordt de kwaliteit van deze schepen niet hoog
ingeschat. Niettemin zouden de Iraanse mini-onderzeeërs en aanvalsboten -indien ze eveneens zouden
worden ingezet in de Rode en Middellandse Zee- de Amerikaanse, Israëlische en Egyptische marinecommandanten in de regio de nodige hoofdpijn kunnen bezorgen.
Gisteren sprak de speciale afgezant voor het Midden Oosten Tony Blair zich in ongekend harde
bewoordingen uit over Iran. Blair verklaarde openlijk dat hij president Obama 'te soft' vindt en dat het Westen
zich moet voorbereiden op een mogelijke oorlog met Iran. (2)
Xander - DEBKA ; Arutz 7 - Zie ook:
22-01: Westerse diplomaten woedend op Iran; Tony blair noemt Obama te soft en oppert harde actie

Yellowstone supervulkaan dreigt
25, jan., 2011 | Door Philip Dröge
De grond onder Yellowstone zwelt gevaarlijk op. Is een uitbarsting
van een supervulkaan aanstaande?
De grond onder Yellowstone zwelt gevaarlijk op. Is een uitbarsting
van een supervulkaan aanstaande?
Niet terrorisme, niet klimaatverandering of een slechte economie.
Nee, de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten is een
vulkaan. Een supervulkaan. De krater van deze gigantische scheur
in de aardkorst ligt onder Yellowstone National Park in Wyoming. In
de afgelopen 2,1 miljoen jaar is het ding al drie keer uitgebarsten.
Wat de vulkaan onder Yellowstone zo gevaarlijk maakt, is de gigantische hoeveelheid magma die zich op
kan bouwen onder de krater. Daardoor stijgt de druk. Een eventuele uitbarsting is daardoor zó gewelddadig
en zó enorm, dat het grote delen van de westelijke Verenigde Staten zal verwoesten.
Maar ook wij zouden er mee te maken krijgen. Door de enorme aswolk zou het klimaat wereldwijd
verslechteren, er zou geen zomer zijn.
De laatste supervulkaan die is uitgebarsten, Tambora in Indonesië. Door de uitbarsting van deze vulkaan in
1815 ontstond een \'jaar zonder zomer\'. Foto: NASA Earth Observatory. "]
Wanneer gaat Yellowstone uitbarsten? Niemand weet het, maar algemeen wordt aangenomen dat de grond
vlak daarvoor omhoog zal komen door de druk van het magma. Geologen in dienst van het park hebben net
bekend gemaakt dat zo'n zwelling van het aardoppervlak nu aan de gang is.
http://nieuws.nl.msn.com/opmerkelijk/yellowstone-supervulkaan-dreigt
De bodem onder het park is op bepaalde plekken sinds 2004 1 centimeter per jaar gestegen. De snelheid
van die stijging neemt nu af, wat kan betekenen dat de rek uit de grond is. Nu luiden de geografen de
noodklok, ze willen meer onderzoek.Het omhoog komen van de grond hoeft niet te betekenen dat een
uitbarsting aanstaande is. De grond is eerder gestegen en toen weer gedaald. Maar de snelheid en de grote
schaal van de huidige zwelling baren de kenners grote zorgen.

Nieuwsbrief nr. 116 – 4 februari 2011 - pag. 40

Beatrix: between Bilderbergers
Door Micha Kat op 24 januari, 2011
LUISTER NAAR NIGEL FARRAGE OVER DE EURO-WAARHEID *
MET INFO OVER DE MOEDER ALLER STRAFZAKEN OP 11-2-11
Kenners van de Tweede Wereldoorlog kennen het verhaal: toen het
leger van generaal Paulus bij Stalingrad geheel en al verloren was
en rond de 300.000 Duitse soldaten waren omsingeld en op het punt
stonden te worden afgeslacht, promoveerde Hitler Paulus tot
Veldmaarschalk. De dag daarop gaf Paulus zich over, inclusief
medailles en eretekenen die vanuit Berlijn waren ingevlogen en
boven het halfbevroren leger waren gedropt. This is real lunacy! Maar ‗onze‘ Bilderberg Bea kan het ook, net
als de haar zo toegenegen ‗familievriend van ouds‘ Adolf Hitler! Want juist op het moment dat de Euro op
instorten staat en het ene na het andere Euro-land op kosten van de belastingbetaling moet worden
‗gebailout‘ geeft zij een hoge onderscheiding aan de baas van de ECB Trichet! Net als Paulus terwijl zijn
soldaten stierven door Hitler uitvoerig werd geprezen om zijn geniale strategische inzichten, werd over
Trichet ondermeer gezegd dat hij ‗een essentiele bijdrage heeft geleverd aan de prijsstabiliteit in de
Eurozone‘. Uiteraard krijgt dit unieke Bilderberg-samenzijn tussen Beatrix en Trichet
in de MSM vrijwel geen enkele aandacht: te pijnlijk. De koninklijke onderscheiding is in alle duisternis
uitgereikt uit angst voor volkswoede en toenemende haat tegen het koningshuis. Net als de bevordering van
Paulus destijds vrijwel geen aandacht kreeg in de Nazi-propagandamachine. Volgens een bericht in het FD
schoof de geridderde Euro-fetisjist Trichet na de plechtigheden aan voor een
intiem diner met Beatrix, Gerrit Zalm, Wim Kok en natuurlijk Wouter Bos. Ook
hiervan zullen geen foto‘s verschijnen in de landelijke kwaliteitskranten. De
erudiete en geleerde kwaliteits-bankier Trichet schoof ook nog even aan bij
het TV-programma Buitenhof. Op vragen over een mogelijk failliet van Ierland
of Griekenland wenste Trichet niet in te gaan. „Een absurde veronderstelling‟,
zei hij stellig, aldus opnieuw het FD. Zo weigerde ook Paulus in te gaan op
een mogelijke nederlaag van zijn leger nadat hij zijn medaille met bevroren
handen uit het ijs had uitgehakt. Niederlage? Wahnsinn! Blodsinn! riep de
koene nazi-generaal in de ijzige winter van 1942 op 1943. Maarschalk Paulus
leefde nog in betrekkelijke rust en welstand tot 1957. Tienduizenden van zijn
soldaten stierven een afschuwelijke dood. Zo zullen ook de bewoners van de
Eurolanden worden geofferd door de Bilderbergers Beatrix en Trichet en de criminele plunderaars Zalm en
Bos.
KOM OP 11 FEBRUARI NAAR HET GROTE STRAFPROCES TEGEN MICHA KAT OP DE RECHTBANK
DEN HAAG, PRINS CLAUSLAAN 60 [DIRECT NAAST CS] OM 10:00 WAAR OOK DE BILDERBERGSAMENZWERING AAN DE ORDE ZAL KOMEN, VOOR HET EERST IN DE GESCHIEDENIS!
PROTESTEER TEGEN DE NWO! BINNENKORT VEEL MEER INFO OVER DEZE MOEDER ALLER
STRAFZAKEN!

Mexico eerste land met Irisscan op ID kaarten
Mexico zal deze week het eerste land ter wereld worden die irisscans op
identiteitskaarten zal gebruiken, volgens de regering.
Iris herkenning wordt steeds meer gebruikt in luchthavens, toegangscontrole tot
gebieden waarvoor beperkingen gelden, en gevangene inname en vrijlating.
Het document, dat een oogscan evenals vingerafdrukken, een foto en
handtekening zal bevatten, is voor 99 procent betrouwbaar, volgens Felipe
Zamora, die verantwoordelijk is voor juridische zaken bij het Mexicaanse
ministerie van Binnenlandse Zaken.
"De juridische, technische en financiële condities zijn klaar om het proces van afgifte van dit identiteitsbewijs
te starten," zei Felipe Zamora tegen journalisten.
Critici, waaronder de Nationale Commissie voor Mensenrechten, hebben kritiek geuit op het systeem, waarin
bezorgdheid werd geuit dat het samenstellen van persoonlijke gegevens de individuele rechten kunnen
schenden. De implementatie zal geleidelijk worden ingevoerd, met zo'n 28 miljoen minderjarigen die in een
eerste fase van twee jaar zullen deelnemen, wegens de kosten van $ 25 miljoen (€ 15,6 miljoen). De kaarten
voor volwassenen starten vanaf 2013.
Telegraph.co.uk
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Italiaanse banken willen cash uitbannen
Italiaanse banken zijn boos op het gebruik van contant geld; Underground
Economie is 22% BBP.
De Italiaanse Vereniging van Banken heeft de 'oorlog verklaard tegen cash "
in een land waar creditcard gebruik minder is dan de helft van het EUgemiddelde, volgens de Bank van Italië.
De vereniging, die bekend staat door zijn Italiaanse afkorting ABI, zegt dat
banken en bedrijven 10 miljard euro ($ 13,3 miljard) per jaar kwijt zijn om
betalingen in contanten te verwerken. De in Rome gevestigde ABI heeft als
doel om deze uitgaven te snijden door het bevorderen van elektronische
betalingen met krediet en debetkaarten en overschrijvingen in zowel de publieke als de private sector.
"Italië heeft dringend deze veranderingen nodig om op het niveau van andere landen te komen zoals
Frankrijk, die niet-contante betalingen heeft toegestaan bij openbare diensten voor meer dan twee
decennia," zei Rita Camporeale, hoofd van het betalingsverkeer en diensten bij ABI.
De Italiaanse cultuur van contant geld is diep ingeworteld. Italianen hebben de minst zware consumenten
schuldenlast in de eurozone en behoren tot één van de grootste spaarders, volgens de gegevens van
Eurostat in 2009. Bedrijven betalen de salarissen vaak in bankbiljetten om belasting te ontduiken, met name
in het zuiden van het land, waar georganiseerde criminaliteit heerst.
Italië verliest ongeveer 100 miljard euro aan inkomsten per jaar door belastingvrije transacties in de
zogenaamde ondergrondse economie, wat neerkomt op ongeveer 22 procent van het bruto binnenlands
product, volgens de statistieken van de regering. Het ministerie van Financiën is het eens met de voorstellen
van ABI om openbare ambten elektronische betalingen te laten aanvaarden en point-of-sale terminals te
installeren, zei Camporeale in een interview. Banken willen ook een verbod op cash salarissen, zei ze.
Consumenten en handelaren zijn sceptisch. "De banken willen alleen de transacties vermenigvuldigen die zij
hanteren om hun winsten te verhogen," zei Carlo Rienzi, hoofd van de consument groep Codacons in Rome.
"Vervanging van cash geld met elektronisch geld is juist vanuit een veiligheidsoogpunt, maar dit moet gratis
worden gedaan, wat niet zal gebeuren."
ABI heeft niet gezegd hoeveel banken zullen profiteren van de opdrachten verbonden aan een toename in
elektronische betalingen.
Lees verder: Reuters.com ; bloomberg.com

“Internet kill-switch VS veroorzaakt chaos”
januari 24, 2011 pineut
Het plan van de Amerikaanse overheid om in het geval van een cyberoorlog
het internet via een kill-switch uit te schakelen, kan meer problemen
veroorzaken dan het oplost. Dat laat de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) in een nieuw rapport weten.
Het rapport bekijkt de risico‘s en gevolgen van cyberaanvallen en stelt dat er
neiging tot overdreven taalgebruik is. Ook is er geen overeenkomst over de
gebruikte terminologie en is er een te grote afhankelijkheid van militair
oorlogsdenken. Verder stelt het OECD dat de kans op een echte cyberoorlog
zeer klein is. Veel belangrijke systemen zijn tegen bekende exploits en
malware beschermd. Daardoor moeten aanvallers nieuwe beveiligingslekken ontdekken en exploits
ontwikkelen. ―De gevolgen van cyberaanvallen zijn lastig te voorspellen. Aan de ene kant kunnen ze minder
krachtig dan gehoopt zijn, maar ze kunnen ook schadelijke gevolgen hebben door de verbondenheid van
systemen.‖ Daardoor zouden zowel aanvallers als slachtoffers met ongewenste schade te maken kunnen
krijgen. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat een aanvaller slechts één soort wapen zou gebruiken.
Kill-switch
De auteurs van het rapport halen ook uit naar de beruchte Amerikaanse kill-switch, zoals die door de
Amerikaanse senaat in juni 2010 werd voorgesteld. ―Zeer eenvoudig gesteld kan het internet niet echt
worden uitgeschakeld, omdat het geen middelpunt heeft. ―In het geval van een ramp zou je artsen prioriteit
willen geven, maar ze gebruiken dezelfde downstream internetfaciliteiten als de rest van de bevolking en er
is geen eenvoudige manier om ze te identificeren.‖
Een gelokaliseerde internet kill-switch zal volgens de onderzoekers dan ook behoorlijke ongewenste
gevolgen hebben. Daarnaast zouden overheden niet alleen hun eigen middelen moeten proberen te
beschermen, maar ook die van burgers. Uit eerder onderzoek bleek dat een meerderheid van de
Amerikanen voorstander van een kill-switch is.
Bron : Security.nl
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Vreemde energie anomalie Atlantische Oceaan stelt leger VS voor raadsels
De Bermuda Driehoek is al tientallen jaren lang het onderwerp van
soms extreem bizarre speculaties en theorieën.
Onder het mom van 'militaire testen' heeft de Amerikaanse
luchtvaarautoriteit FAA piloten in het zuidoosten van de VS
gewaarschuwd dat de GPS (Global Positioning System)-signalen
waarmee vliegtuigen navigeren in de periode van 20 januari tot 22
februari verstoord of niet beschikbaar zijn. HF (Hoge Frequentie)
radio amateurs hebben echter berichten en signalen opgevangen
dat de GPS-verstoringen te wijten zijn aan een plotseling
verschenen 'anomalie', een vreemd energie verschijnsel voor de
kust van Florida, vlak bij de over de hele wereld bekende Bermuda
Driehoek.
Diverse legereenheden bij en in de Atlantische Oceaan en in de Caraïbische Zee zouden vanwege
onbekende verstoringen in de atmosfeer grote moeite hebben gehad om contact te onderhouden met een
communicatiestation op het Amerikaanse eiland Puerto Rico. De oorzaak zou een onbekend signaal zijn
geweest van extreme sterkte. Het vele megawatts krachtige VLF (Very Low Frequency) signaal pulseerde
niet en werd waargenomen op zowel spectroscopen als op bliksem detectieapparatuur, alhoewel er op dat
moment geen stormen in het gebied waren.
Het signaal, dat een zeer ongewoon herhalend patroon liet zien, was afkomstig van een gebied dat zich vlak
voor de kust van Florida bevindt, dicht bij de iedereen bekende 'Bermuda Driehoek', waar in de loop van
tientallen jaren vele schepen en vliegtuigen op mysterieuze wijze zijn verdwenen. Eén dag later, op zaterdag
22 januari, werd er enkele honderden mijlen noordelijker nóg een anomalie met eenzelfde signaal van
dezelfde sterkte waargenomen. Ook in dat gebied bevond zich echter geen storm. Volgens onbevestigde
bronnen zou het Amerikaanse leger meerdere vlieg- en ruimtevaartuigen hebben ingezet om beide
anomalieën te onderzoeken. Op zondag 23 januari was de anomalie nog steeds op dezelfde locatie
aanwezig, al zou de kracht van het signaal 's avonds om onbekende redenen iets zijn afgenomen.
De geruchten- en theorieën machine over wat er werkelijk aan de hand is -alles wijst er immers op dat van
een GPS-test geen sprake is- begint inmiddels op gang te komen. Heeft de anomalie voor de kust van
Florida iets te maken met een vergelijkbaar energieverschijnsel voor de kust van Jemen en Somalië?
Tientallen landen -waaronder Nederland- stuurden onder het dekmantel van 'piraten bestrijding'
marineschepen naar dit gebied. Sindsdien wordt er op het alternatieve internet druk gespeculeerd over wat
er daar écht aan de hand is. Zijn er tekenen dat het Afrikaanse continent in tweeën zal breken? Bevindt er
zich op de zeebodem een actief geworden 'sterrenpoort', en zo ja, is dat in de Bermuda Driehoek sinds eind
vorige week ook het geval?
Misschien wil een onbekende macht de onderzeese Atlantische Rug of de bij Afrika gelegen Cumbre Vieja
op de Canarische eilanden opblazen, om zo een gigantische tsunami te creëren waardoor de hele oostkust
van de VS en ook de kusten van West Europa zullen worden weggevaagd. Of misschien kloppen de
'Annunaki' -de in de Bijbel genoemde gevallen engelen- letterlijk aan de (sterren)poort en willen ze net als in
de tijd van Noach hun verschijning maken op Aarde. Wellicht verbleven ze destijds op het mythologische
Atlantis en willen ze dit continent weer uit de zee doen oprijzen.
Volgens een complottheorie zouden de Amerikanen vanuit Puerto Rico inderdaad een 'dimensionele poort'
in de gaten en in bedwang willen houden, omdat ze vrezen dat er 'iets of iemand' uit zal komen. Is het
extreem krachtige signaal een duidelijke klop op de deur dat de 'poort' inderdaad op het punt staat open te
gaan?
Of zou het te maken hebben met 'Gabriëls Vuist', de Sumerische planeet Nibiru? Komt 'planeet X' dichter bij
de Aarde en veroorzaakt dit steeds meer seismische activiteit, vulkanische erupties en elektromagnetische
verstoringen, waardoor mogelijk ook de over de hele wereld waargenomen massale sterfgevallen van vogels
en vissen te verklaren zijn?
Wat het ook is - er is een 'anomalie' verschenen in de Atlantische Oceaan, vlak bij het Caraïbische gebied,
en het verstoort belangrijke communicatie- en GPS kanalen die worden gebruikt door het lucht- en
scheepvaartverkeer. De verklaring hoeft beslist niet zo buitenissig te zijn als één van de beschreven
scenario's hierboven, maar het feit dat ook dit verschijnsel weer geheim wordt gehouden geeft voldoende
redenen om aan te nemen dat er (veel) meer aan de hand is dan een simpele militaire test.
Xander - Bron: Steve Quayle News Alert
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Supervulkaan dreigt twee derde van VS weg te maaien
Grond rondom de vulkaan met ongeveer 25 centimeter gestegen
De supervulkaan die onder Yellowstone National Park in Wyoming
sluimert, zorgt opnieuw voor onrust nu blijkt dat hij aan een
recordtempo stijgt nadat de vulkaan een grote hap lucht heeft
genomen. In het ergste scenario, zoals beschreven in de Britse
‗Daily Mail‘, zou de lava zo ver in de lucht spuwen dat er zich een
giftige wolk zou ontstaan die duizenden kilometers ver zou drijven
en maar liefst twee derde van de Verenigde Staten onbewoonbaar zou maken.
Een uitbarsting zou voor een knal zorgen duizenden keer zo zwaar als die van de Mount St. Helens in 1980.
De gevolgen nadat IJslands Eyjafjallajökull uitbarstte in april van vorig jaar, zijn er niets tegen. De laatste
grote uitbarsting van de supervulkaan onder het schijnbaar kalme park met zijn fotogenieke geisers, dateert
meer dan 640.000 jaar geleden. De caldera (wat kookpot of ketel betekent) die toen ontstond, overlapt
gedeeltelijk met twee oudere caldera‘s wat verder naar het zuidwesten. Verder in die richting is het spoor
van nog eerdere uitbarstingen tot in Nevada terug te vinden. Een ongeveer 800 kilometer lange en 70
kilometer brede vallei dwars door de Rocky Mountains laat zien hoe Noord-Amerika ten opzichte van de
hotspot naar het zuidwesten bewogen is.
25 centimeter gestegen
Sinds die laatste uitbarsting heeft de vulkaan ongeveer 30 kleinere uitbarstingen gehad. De recentste was
70.000 jaar geleden. In het begin van 2004 zagen wetenschappers dat de grond boven de Caldera met
ongeveer 7 centimeter per jaar stijgt. Tussen 2007 en 2010 leek de vulkaan tot stilstand gekomen te zijn,
maar sinds de vulkaan een hap lucht heeft genomen, is de grond rondom de vulkaan met ongeveer 25
centimeter gestegen. ―Het is een buitengewone waarneming, vooral omdat het over zo‘n groot gebied gaat‖,
aldus Bob Smith, professor in de geologie aan de universiteit van Utah.
Enigszins opluchting
Wetenschappers denken dat de zwelling van het magmareservoir zeven tot tien kilometer onder het
oppervlak ligt. ―Voorlopig is er nog geen paniek en een dreigende catastrofe is uitgesloten. In het begin
waren we wel ongerust en dachten we dat de supervulkaan bezig was om uit te barsten, maar zodra we
zagen dat de magma op een diepte van tien kilometer lag, was er toch enigszins opluchting. Dit was heel
anders geweest als de magma op zo‘n 2 a 3 kilometer onder het aardoppervlakte had gelegen‖, aldus Bob
Smith, die recent een studie leidde naar de supervulkaan. ―Daarin vonden we waardevolle aanwijzingen over
wat er gaande is in de ondergrondse leidingen van de vulkaan. Die kunnen helpen met het voorspellen
wanneer de volgende vulkanische Yellowstone uitbarsting kan plaatsvinden.
Film
In 2007 toonde Discovery Channel in de tv-premiere van ‖Supervolcano: Real Time Apocalypse‘ wat de
desastreuze gevolgen voor heel de wereld van een uitbarsting kunnen zijn. Miljoenen mensen raken
dakloos, gewassen worden beschadigd en watervoorraden komen in gevaar. In de twee uur durende film
deden Michael Riley en Gary Lewis verslag van een fictieve, enorme vulkanische eruptie. Ze baseerden zich
op ‖wetenschappelijk bewijs, geloofwaardige voorspellingen en diepgaand onderzoek van vooraanstaande
geologen‖. (hlnsydney/odbs)
Film
In 2007 toonde Discovery Channel in de tv-premiere van ‖Supervolcano: Real Time Apocalypse‘ wat de
desastreuze gevolgen voor heel de wereld van een uitbarsting kunnen zijn. Miljoenen mensen raken
dakloos, gewassen worden beschadigd en watervoorraden
komen in gevaar. In de twee uur durende film deden Michael
Riley en Gary Lewis verslag van een fictieve, enorme
vulkanische eruptie. Ze baseerden zich op ‖wetenschappelijk
bewijs, geloofwaardige voorspellingen en diepgaand
onderzoek van vooraanstaande geologen‖. (hlnsydney/odbs)
Het Yellowstone caldera (de cirkel in het rood) in Wyoming
vormt ‗s werelds grootste supervulkaan.
25/01/11 bron: Belga/HLN
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Zijn de olie en gas vondsten in Israël een profetisch signaal?
Uit het nieuws 26-01-2011 (Aflevering:439) door: Franklin ter Horst
Zijn de olie en gas vondsten in Israël een profetisch signaal?
De profeet Ezechiël meldde ruim 2500 jaar geleden dat Israël in de eindfase van het huidige wereldbestel te
maken zal krijgen met een invasie van Gog die samen met een coalitie van moslimlanden als een opkomend
onweer naar de bergen van Israël zal oprukken om buit te maken en roof te plegen (Ezechiël 38:11-12)
Ezechiël maakt niet duidelijk om wat voor soort buit het gaat.
Israël heeft een landbouwtechnisch mirakel tot stand gebracht. Israëlische bedrijven zijn de uitvinders van
het systeem van druppelirrigatie, en de Israëlische koeien produceren meer melk per koe dan enig ander
land in de wereld. Israël heeft een hightech industrie waarmee ze tot de absolute wereldtop behoren. Zo
hebben ze onder meer de chip ontworpen voor Pentium NMXV en voor Pentium 4. Israël is wereldleider in
een aantal wetenschappelijke en technische middelen, en heeft het hoogste aantal artsen en ingenieurs per
hoofd van de bevolking. Israëlische geleerden ontdekten een groot aantal medicijnen waaronder het meest
gebruikte medicijn in de wereld voor de bestrijding van multiple sclerose. Israëlische instellingen voor
wetenschappelijk onderzoek worden gepositioneerd als derde in de wereld. Meer dan een derde van alle
Nobelprijswinnaars zijn Joden. In de Verenigde Staten zijn meer octrooien geregistreerd afkomstig uit Israël
dan uit Rusland, India en China samen (2.5 miljard inwoners).
Wat Israël tot voor kort slechts in kleine hoeveelheden bezat waren olie en gas. Israël is wat betreft haar gas
en olie behoefte altijd afhankelijk geweest van leveranties uit het buitenland. Zo is Egypte, tot dusver Israëls
hoofdleverancier van aardgas en bepaalt geen vertrouwenwekkende partner gezien de regelmatig
terugkerende anti-Israël retoriek in dit land. Gedurende de oorlog van Israël tegen Hezbollah in 2005, werd
Egypte al onder druk gezet de gastoevoer naar Israël stop te zetten. Daarnaast importeert Israël 98% van de
benodigde olie. De leveranciers zijn onder meer Mexico, Noorwegen, Rusland, Kazachstan en
Turkmenistan. Het ziet er echter naar uit dat Israël binnen afzienbare tijd niet langer afhankelijk zal zijn van
het buitenland wat betreft de levering van gas en olie vanwege de vondst van een aantal gasvelden voor de
Israëlische kust en olie zowel in zee als op het land. Is dit misschien de buit waar Ezechiël op doelt? Het
gaat om diverse gasvelden waarvan het Leviathan veld genoemd naar (het Bijbelse zeemonster)tot dusver
de grootste is. Dit veld bevat naar schatting 500 miljard kubieke meter
aardgas.
Het bedrijf Noble Energy actief in het gasveld Leviathan
Op enige afstand Leviathan ligt het Tamar gasveld met een zeer
hoogwaardig aardgas. Volgens onderzoekers is dit gasveld groot genoeg
om voor de komende dertig jaar in de energiebehoefte van Israël te
voldoen. Deze vondst leidde al tot veel gejubel. Eerder al werden Dalit,
Noa en Mari ontdekt. Geologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er nog
minstens 17 gasvelden moeten liggen die allemaal ongeveer even groot
zijn als het gasveld Tamar dat 14 miljoen kubieke meter bevat. Naast gas
heeft men ook olie in het Leviathan veld gevonden goed voor ongeveer 1.7
miljard vaten. Als er inderdaad nog meer voorraden worden gevonden,
dan betekent dit niet alleen een volledige onafhankelijkheid van Israël voor
wat betreft deze grondstof, maar ook een enorme economische
inkomstenbron.
Men verwacht dat alle gasbellen samen groot genoeg zullen zijn om te
voldoen aan de vraag naar gas uit Israël voor 100 jaar. Aan de energieimportafhankelijkheid van Israël lijkt dus op slag een einde te zijn
e
gekomen. Deskundigen zeggen dat Israël wel eens een 2 Saoedi-Arabië
zou kunnen worden wat betreft de gasvoorraden. Deze gasvelden kunnen
Israël veranderen van een energie -importeur tot een energie-exporteur. De vondsten zetten Israël op de
mondiale energiekaart die lange tijd gedomineerd werd door de olierijke Arabische landen in het MiddenOosten.
Ook schat men dat Israël tot de top tien van de olievelden in de wereld zal gaan behoren. Israël zoekt al
vanaf 1948 naar olie. Er zijn door de jaren al ruim 420 oliebronnen aangeboord, maar deze hebben nooit
veel opgeleverd. Onderzoeken hebben echter uitgewezen dat er forse olievoorraden onder Israëls bodem
zitten. Zo heeft men in de Dode zee op een diepte van 363 meter bij een proefboring oliesporen ontdekt. De
boring heeft plaatsgevonden ten zuiden van de kibbutz Ein-Gedi. De Givat Olam organisatie heeft bevestigd
dat er ook een groot olieveld is aangeboord in centraal Israël. Honderden investeerders uit de hele wereld
waaronder christenen hebben financieel bijgedragen de boringen mogelijk te maken in de hoop dat Israël
ooit onafhankelijk zou worden van het buitenland wat betreft gas en olie invoer.
In het Oude Testament zijn een serie profetische teksten te vinden die een indicatie geven dat Israël
gezegend zal worden met de vondst van ―schatten in het zand en een overvloed in de zee‖.
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Deuteronomium 32:13 Hij deed hem honing zuigen uit de rots, en olie uit het keihard gesteente.
Jesaja: 45:3 En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen,opdat gij
weet, dat Ik, de Here, het ben die u bij uw naam riep, de God van Israël.
Deuteronomium 33:19 …want zij zullen gezoogd worden met de overvloed der zeeën en met de meest
verborgen schatten van het strand.
Deuteronomium 33:24 Gezegend zij Aser onder de zonen; hij zij bemind bij zijn broeders, en hij dope zijn
voet in olie.
Genesis 49:25…en de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met
zegeningen van de watervloed, die beneden ligt, met zegeningen van de borsten en de moederschoot.
Libanon en de terreurbeweging Hezbollah eisen gasvelden op.
Het Leviathan gasveld grenst aan de Libanese territoriale wateren, en natuurlijk kwam er onmiddellijk na de
vondst van dit veld een reactie van Israëls noordelijke buur. Volgens Libanon en de terreurbeweging
Hezbollah ligt het Leviathan gasveld middenin Libanese wateren en eisen zij er een deel van op. Iran stookt
dat vuurtje nog verder op door bij monde van de Iraanse ambassadeur in Libanon te verkondigen dat het
Leviathan-veld eigenlijk bij Libanon hoort. Israel liet daarop meteen weten zijn grondstofclaims met zo nodig
vuurkracht te zullen verdedigen. Israël en Libanon zijn officieel nog steeds met elkaar in oorlog. De Libanese
minister van Buitenlandse Zaken, Ali Shami, stuurde een brief aan de grote baas van de Verenigde Naties
Ban Ki-moon om hem aan te sporen te voorkomen dat Israël olie- en maritieme rijkdom van ‗Libanon gaat
benutten‘. Shami presenteerde de VN kaarten van Libanon die duidelijk zouden maken dat Israël bezig is
met gaswinning in Libanese wateren.
Gaswinning in Libanese wateren?
Maar VN-woordvoerder Martin Nesirsky zei in een reactie van de
internationale organisatie dat deze niet bereid was in te grijpen in het
geschil. De VN heeft in 2000 de landgrens tussen Israël en Libanon
afgebakend, maar zonder een officiële maritieme grens. Libanon heeft tot
nu toe altijd geweigerd zeegrenzen met Israël af te spreken, omdat het
Israël niet erkent. Israël heeft zo‘n grens afgesproken met Cyprus en dit
land erkent dat de gasvelden Tamar en Leviathan aan de Israëlische kant
van de grens liggen, maar Turkije dat het noordelijk deel van Cyprus
bezet houdt, heeft al hevig geprotesteerd. De enorme gasvoorraad voor
de Israëlische kust en de olievondsten zouden wel eens de aanleiding
kunnen zijn van het profetische scenario wat door Ezechiël wordt
beschreven, de invasie van Gog en zijn krijgsbenden. Nu kan Israël een
lucratief doel voor een Russische invasie worden en helemaal sinds
Rusland al enige tijd een leidende rol vervuld in het leveren van gas en
haar machtspositie in deze al een paar keer heeft (mis) bruikt als politiek wapen tegen Oost Europese
landen. Bovendien is er nog het verhaal dat de islamitische wereld erop uit is Israël uit het Midden-Oosten te
verwijderen. Dus genoeg reden om Israël massaal met vijandige troepen te overspoelen.
Tot Gogs coalitie horen: “Perzen (Iran), Ethiopiërs en Puteeërs, allen met het schild en helm; Gomer en al
zijn krijgsbenden; het huis van Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden. Ezechiël 38:5-6
Zij zullen komen om buit te maken en roof te plegen.
Ezechiël 38:10 t/m 12 Zo zegt de Here: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze
aanslag beramen, -gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op
vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten-om buit te maken en roof
te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied
der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont.
Gogs coalitie zal in Israël in de val lopen en vernietigend verslagen worden. Rusland zal de vloek van God
voelen, die aangezegd is aan allen die Zijn uitverkoren volk vervloeken.
Ezechiël 39:4 Op de bergen van Israël zult gij vallen, gij met al uw krijgsbenden en de volken die met u zijn.
De geschiedenis heeft geleerd dat Rusland een van de meest antisemitische landen van de wereld is. Ook
het vermoorden van Joden was een regelmatig terugkerende bezigheid. Zo werden in 1918 in Jalta 900
Joden door antisemieten in zee verdronken. In datzelfde jaar werden in Sebastopol alle Joodse leiders
vermoord en een jaar later kwamen tienduizenden Russische Joden in een serie pogroms om het leven. Het
zwaartepunt lag echter met maar liefst 685 pogroms in de Oekraïne. De Sovjets besloten daar het
Russische zionisme te vernietigen. Bovendien werden alle religieuze Joodse instellingen in de USSR
opgeheven en hun bezittingen (inclusief onroerend goed, zoals synagogen) in beslag genomen. De vroegere
Russische leider Jozef Stalin stond al bekend als een Jodenvervolger en na een onderzoek blijkt dat
tegenwoordig bijna de helft van de Russische bevolking er antisemitische denkbeelden op na houdt. Eind
maart 2005 verscheen een anti-joodse petitie in Moskou van ruim 5000 bekende Russen en leden van de
Russische Orthodoxe kerk. Zij stuurden de openbare aanklager in Moskou een petitie waarin zij vragen om
een verbod op Joodse organisaties. In de petitie wordt beweerd dat het Jodendom een ―fanatieke en
racistische religie‖ is en dat Joden niet-Joden haten. Daarnaast “kan worden gesteld dat de hele
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democratische wereld van vandaag zich onder de monetaire en politieke controle van het internationale
Jodendom bevindt” aldus de petitietekst. Onder de ondertekenaars zijn ook oud-generaals, kunstenaars etc.
De petitie kwam twee maanden nadat twintig leden van de Russische Doema (parlement) de hoofdofficier
van Justitie hadden gevraagd een onderzoek in te stellen naar ―het feit‖ dat Joden etnische haat zaaien en
antisemitisme uitlokken. De oud KGB-kolonel Konstatin Predbrazjenksi schreef n.a.v. de vijandelijkheden
e
tussen Israël en de Palestijnen tijdens de 2 intifada:“de Joden zijn onze vijanden; de Palestijnen onze
vrienden.” Het feit dat Rusland vriendschapsverdragen heeft gesloten met terroristenlanden als Syrië en
Iran, maakt duidelijk dat dit land een anti-Israël politiek voert. Tijdens de oorlogen tussen Israël en de
Arabische wereld, koos Rusland consequent de zijde van de Arabieren. Rusland is al jaren bezig Israël‘s
vijanden van grote aantallen wapens te voorzien en heeft daarnaast de verplichting op zich genomen
militaire bijstand te verlenen bij een eventueel volgend gewapend treffen tussen Syrië en Israël.
Dinsdag 18 januari 2011 was de Russische president Dmitri Medvedev op visite in Ram-allah (Samaria) en
Jericho (Judea) om er zijn steun te betuigen aan de internationale anti-Israëlische campagne om een
onafhankelijke nepstaat met de naam ‗Palestina‘ te erkennen. Israël werd door hem niet bezocht. Medvedev
wilde kennelijk de anti-Israëlische politieke lijn bevestigen die Rusland al aanhoudt sinds de vroege jaren
1950, 1960 en 1970 toen het miljarden dollars pompte in de levering van oorlogsmateriaal aan Nassers‘
Egypte, en de omringende Arabische staten Libanon, Syrië, Jordanië en andere terreurstaten zoals Libië
letterlijk begroef onder tanks, raketten, MIG-bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen en duizenden
Russische adviseurs naar het gebied zond om de Arabieren bij te staan in het strijd tegen Israël. Medvedev
herhaalde nog maar eens dat Moskou ‗Palestina‘ daadwerkelijk had erkend in 1988 en niet de intentie heeft
om haar positie van toen te veranderen. Hij merkte op dat iedereen baat zou hebben bij de oprichting van
een Palestijnse staat, met inbegrip van de Israëli‘s.
Kijk aan; de grote Palestijnse leider Mahmoud Abbas ontvangt Medvedev
De Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat sprak van een ―historisch
staatsbezoek‖ en een teken naar de wereld dat de Palestijnen klaar
zijn voor ―een eigen staat en onafhankelijkheid‖. Ook had Medvedev
een ontmoeting met de Jordaanse koning en andere Jordaanse
leiders en sprak hij aan de telefoon met de Iraanse dictator Mahmoud
Ahmadinejad. De twee spraken bespraken de diepe relatie tussen
Rusland en Iran. Wie de Russische leider is die onder de naam Gog
de Noordelijke legers zal aanvoeren in hun aanval op Israël, is de
vraag. Feit is wel dat de huidige ontwikkelingen in Rusland het toneel
gereed maken voor de opkomst van Gog. De naam wordt in de
Apocalyps gebruikt om er de leider der goddelozen mee aan te
duiden. De gebeurtenissen zoals die nu te zien zijn maken de weg vrij
voor Gods eindhandelingen met de volken. Het verloop van deze handelingen wordt ons uitvoerig uit de
doeken gedaan door de Bijbelse profeten. De huidige ontwikkelingen in de wereld tonen aan dat het Woord
van God zich met spoed openbaart. Allen die hun vertrouwen hebben gesteld in de leiders van deze wereld
komen straks zeer bedrogen uit. Het is opmerkelijk te zien hoe nauwkeurig de profetieën van Ezechiël in het
schema van de komende invasie van Gog en zijn bondgenoten passen. Vandaag bestaan alle landen die
zullen toetreden tot het ―Noordelijke leger‖. Straks gaat het doek op en zal het grote oordeel over de wereld
beginnen. De wereld die de Here Jezus en Gods volk heeft afgewezen.
Klik op Inhoud voor overzicht alle artikelen en laatste 10 nieuwsbrieven.
„Buitenaards leven onmogelijk‟
We zijn alleen in het universum, zegt een astrofysicus van Harvard na onderzoek
van 500 planeten. Howard Smith, een van de meest eminente kenners van de
ruimte is ver vast van overtuigd, er zijn geen buitenaardse wezens. Hij
bestudeerde 500 planeten buiten ons zonnestelsel en hij vond nergens een
planeet waar de omstandigheden gunstig genoeg zijn voor het ontstaan van
leven. Volgens Smith zijn er veel planeten die op het eerste gezicht gunstig
liggen, maar is dat slechts schijn. In een interview met de Britse krant Daily
Telegraph vertelde hij dat bijna alle planeten die we hebben ontdekt een zeer
elliptische baan volgen rond een ster. Daardoor treden er enorme temperatuurverschillen op, soms van +500
tot -500 graden. Smith denkt dat het onder die omstandigheden bijna onmogelijk is dat er leven ontstaat.
Een Nasa team noemde de kans dat er leven buiten onze planeet bestaat recent nog '100 procent'. Smith
denkt echter dat die inschatting veel te optimistisch is. En zelfs als ergens intelligent leven is ontstaan, dan is
de kans dat we deze wezens ooit ontmoeten nul, omdat de afstanden te groot zijn.
© faqt
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PALILEAKS: Wat is onthullend?
januari 26, 2011 By: silviavideler
TV-zender Al-Jazeera en de Engelse krant The Guardian zijn in het bezit gekomen van geheime
documenten over het vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA). Daardoor is ‗Palileaks‘
geboren.
Volgens Palileaks zouden de Palestijnen bereid zijn de Joodse wijken in ‗Oost-Jeruzalem‘ op te geven, zodat
deze niet langer bij een toekomstige Palestijnse staat zouden worden gevoegd, maar bij Israël zouden
blijven. Dat betreft met name de eeuwenoude Joodse wijk in de ‗Oude Stad‘, etnisch gezuiverd van Joden
door het leger van islamitische Jordanië in 1948. Vanzelfsprekend zal Israël deze wijk nooit meer van de
hand doen, zodat deze nog een keer etnisch gezuiverd zou worden van Joden.
Daarnaast zouden de Palestijnen niet langer aanspraak maken op Joodse uitbreidingswijken ten noorden en
zuiden van Jeruzalem, wat echter voorheen kale en door niemand bewoonde berghellingen waren.
Dat de Palestijnen daarmee akkoord gaan, was grotendeels al bekend en is dus geen nieuws.
Wat is dan wel opvallend aan Palileaks?
Dat veel media bovenstaande landconsessies, die slechts 2% van de hele Westbank beslaan, voorstellen
als een enorme Palestijnse concessie. De echte discussie gaat over de andere 5% van de Westbank die
Israël verlangt – met grondcompensatie elders. Dit is op basis van de befaamde resolutie 242 van de VN,
die Israël ‗vrede en veilige grenzen‘ toekent in ruil voor terugtrekking.
De Palestijnse Autoriteit voelt zich gedwongen om ook deze logische en minimale concessies te ontkennen.
Zo gering is blijkbaar het draagvlak voor vrede aan Palestijnse kant.
Dat bleek eerder uit trouwens al uit een recente opiniepeiling: slechts 18% van de Palestijnen ondersteunt
de twee-staten-oplossing, 78% wil de vernietiging van Israël.
Dat wordt weggelaten dat Israël al achttien jaar hamert op uitvoering van de vorige Palestijnse ‗concessies‘,
zoals vastgelegd in de Oslo-akkoorden:
Vredeseducatie: dus dat men op bijvoorbeeld Palestijnse scholen leert dat vrede de oplossing is, en niet
oorlog. Dit is echter allesbehalve het geval: terroristen worden juist als helden vereerd door de Palestijnse
Autoriteit.
Het bestrijden van terreur. Dit gebeurt niet door de PLO, terwijl terreur wordt juist van harte wordt
aangemoedigd door de radicaal-islamitische terreurbeweging Hamas.
Het arresteren van terroristen. Dit gebeurt niet: Palestijnen die tegen terreur zijn worden daarentegen zelfs
als ‗collaborateur‘ geexecuteerd.
De Palestijnse bewering dat er niet onderhandelt kon worden – als gevolg van de nederzettingen – blijkt nu
dus de zoveelste Palestijnse propagandafabel te zijn.
Persbericht Likoed Nederland - info@likud.nl ; www.likud.nl

FEMA koopt lang houdbaar voedsel op van privébedrijven
januari 26, 2011 pineut
Afgelopen week is de FEMA (Federal Emergency Management Agency) in Amerika begonnen met het
opkopen van lang houdbare voedselproducten van privé bedrijven.
Te denken valt dan aan o.a.voedsel in blik, voedselpakketten, melkpoeder, eiwitproducten,diverse
grondstoffen voor voedsel etc. die zeer lang houdbaar zijn en in geval van een catastrofe aan slachtoffers
kan worden uitgedeeld. (complete lijst is vermeld op onderstaande link van Rapture Watch) Eveneens heeft
FEMA dekens en lijkzakken besteld. En vanaf 24 Januari houd het departement van Homeland Security zich
bezig met het verzamelen en opslaan van verschillende soorten brandstof.
Het vreemde in dit geval is dat een Federaal Amerikaans Agentschap hiermee begonnen is omdat dit nu niet
direct in eerste instantie een land is waar het voor de buitenwereld enorm slecht gaat. Aan de andere kant
weten steeds meer mensen dat het in Amerika helemaal niet goed gaat, het land staat immers aan de rand
van de afgrond, zowel moreel als financieel. Maar ook kan men niet langer de facade naar de buitenwereld
toe ophouden dat het allemaal wel meevalt in Amerika. Ook de eigen inwoners weten dit en daarom vinden
juist zij het extra opvallend dat een organisatie van eigen bodem (FEMA) zich ineens bezig houd met dit
soort zaken.
Extra alarmerend is het als een Federale Organisatie dit doet dit een signaal is dat er kennelijk e.e.a. staat te
gebeuren waar velen erg bang voor zijn, en terecht………. Bij voorgaande calamiteiten heeft FEMA het
immers meer dan eens laten afweten wat betreft adequate slachtofferhulp. Overigens is de al dan niet
officiele lezing voor de acties dat men iets verwacht wat te maken heeft met ―The Madrid Fault Line‖ (Madrid
Breuklijn) en die ligt precies in de golfregio waar begin 2010 de enorme olieramp plaatsvond.
Bron en video‘s: http://pineut.wordpress.com/2011/01/26/fema-koopt-alle-houdbare-voedsel-op-van-privebedrijven/
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Katholieke Kerk legt bekende pro-life exorcist het zwijgen op
Boeken 'Exorcisme en de Kerk Strijder' en 'Demonische Abortus' uit de schappen gehaald
In de legendarische film 'The Exorcist' binden twee priesters
de strijd aan met een demon die uiteindelijk volledig bezit
neemt van een jong meisje.
De Katholieke Kerk heeft Thomas Euteneuer, één van haar
bekendste en meest welbespraakte voorgangers, het
zwijgen opgelegd en zijn twee boeken over exorcisme en
het occulte uit de schappen gehaald. Tevens heeft hij een
spreekverbod gekregen over de reden waarom hij door
bisschop Gerald Barbarito gedwongen werd zijn positie als
president van Human Life International, 's werelds grootste
pro-life organisatie, op te geven en zich terug te trekken in
een parochie in Florida. Sommigen zien hierin het zoveelste bewijs dat de top van de Katholieke Kerk
langzaam maar zeker wordt overgenomen door satanisten.
Euteneuer gaf sinds 2000 leiding aan Human Life International, dat in 75 landen vertegenwoordigd is. Op 27
augustus 2010 kreeg hij van bisschop Barbarito ineens het bevel om af te treden en weer parochiale
werkzaamheden te gaan verrichten in Palm Beach, Florida. Tevens mochten zijn twee boeken, Exorcisme
en de Kerk Strijder en Demonische Abortus, niet meer verkocht worden, waardoor deze nu soms voor $
1000 op het internet worden aangeboden. Abortus baby offers aan satan
De weggemoffelde geestelijke was getraind in een speciaal exorcisme ritueel waarbij priesters aan demonen
het bevel geven een bepaalde persoon of plek te verlaten. In zijn boek 'Demonische Abortus' legt Euteneuer
uit dat abortus een ritueel baby offer aan satan is en al zeer lang gepraktiseerd wordt. Hij was voorstander
van het doen van exorcismes (uitdrijvingen) bij abortusklinieken omdat dit volgens hem 'tempels van een
demonische religie' zijn. Hij schrijft dat 'seksuele onderwijsprogramma's op scholen' een onderdeel van dit
demonische systeem zijn, omdat deze 'de wijze waarop de jeugd van een land zich seksueel gedraagt
veranderen. Seks onderwijs bevat de systematische waarden en het gedragsveranderingsprogramma van
de cultuur van de dood en is zeer effectief als het toegepast wordt op publieke scholen, ver weg van het
toeziende oog van de ouders.'
Vrijmetselarij valse religie, Jeugd doelwit van het occulte
In zijn andere boek, 'Exorcisme en de Kerk Strijder' (Exorcism and the Church Militant), levert Euteneuer
kritiek op het Vaticaan voor het verwateren van de regels voor exorcisme. Tevens laat hij zien dat de
Vrijmetselarij 'een valse religie is die van haar leden absolute geheimhouding eist en hen, naarmate ze
hogerop komen, door een systeem van steeds strakker wordende structuren heen trekt. Het is gebaseerd op
een relativistisch waardesysteem dat geen morele absoluten kent en geen eeuwige bestemming van de ziel
erkent. De Vrijmetselarij is een valse religie die zich tegen de Kerk die Christus heeft gesticht keert en deze
zelfs aanvalt, en staat kwaadaardig tegenover de redding van degenen die hier aan vasthouden.' 'Hele
industrieën en machtsgroepen hebben zich gewijd aan de promotie en verspreiding (van het kwaad), en
soms tart de enorme macht van deze industrieën van immoraliteit iedere verbeelding. Ze richten zich met
een immens verleidende kracht op de jongere generaties... met onvoorstelbare aanvallen op het geloof, het
huwelijk, het gezin en het onschuldige menselijke leven... De 21e eeuw is een moreel en spiritueel slagveld
van dermate grote proporties dat geen enkele periode in de menselijke geschiedenis ooit een vergelijkbare
oorlog heeft meegemaakt.' Euteneuer vindt daarnaast dat het homohuwelijk afbreuk doet aan de begrippen
'huwelijk' en 'ouderschap' en dat dergelijke relaties schade berokkenen aan de betrokken kinderen, die altijd
geadopteerd moeten worden. Tevens heeft hij zware kritiek op Oprah Winfrey, die hij een 'New Age
charlatan' en 'één van de spiritueel meest bankroete personen in Amerika' noemt die op een zeer effectieve
manier 'enkel nonsens' verspreidt.
Spiritueel slagveld
In zijn artikel 'De spirituele prijs van het doordringende occultisme' schrijft Euteneuer: 'Vampieren, heksen,
ouija borden, satanische rockmuziek en videospelletjes - onschuldig vermaak? Dacht het niet. De snelle
toename van deze duistere krachten creëert een subcultuur onder de jeugd, die lijdt onder de gevolgen van
betrokkenheid bij het occulte. De enorme omvang van deze demonische invloeden heeft nu al een gewonde
generatie jeugdigen geproduceerd, waarvan velen alleen bevrijding en genezing zullen vinden door het
priesterlijke ritueel van exorcisme. Het probleem van demonische besmetting is in onze cultuur 'legio'
(verwijzing naar de 'Legioen' demonen die Jezus bij een bezeten man uitwierp - Zie Marcus 5 / Lucas 8)
geworden. Priesters moeten daar met de liefde van Christus en de autoriteit van de Kerkstrijder op
reageren...' 'Exorcisme is een slagveld... Het is een testterrein waar het licht een dodelijke strijd voert met de
duisternis, waar pure goedheid botst met het pure kwaad. Met bidden, vasten en een klein rituelenboekje
werpt de geest van een priester zich in deze arena tegen een puur kwaadaardige entiteit die de tempel van
God (het lichaam) durft te ontwijden... Het is het natuurlijke strijdperk van priesters, voor de ziel van Gods
volk...' (1) - Xander - Henry Makow
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Vrijwilligheid 'slimme'meters voor gas-en elekriticeitsgebruik volgens minister en netbeheerders
geen 100% optie
wo, 26/01/2011 - Ivo
Na 8 weken actievoeren in het voorjaar van 2009 werd door de actie van Vrijbit en druk vanuit de
Consumentenbond, op het nippertje voorkomen dat iedereen in Nederland bij wet verplicht zou worden om
voor het meten van energie verbruik een digitaal op afstand uitleesbare meter zou moeten laten installeren.
De Eerste Kamer weigerde hiermee akkoord te gaan omdat dit een onrechtmatige inbreuk maakt op de
privacybescherming en eiste van de minister dat de verplichting uit de wetsvoorstellen verwijderd zou
worden.
Nu na bijna twee jaar liggen de aangepaste wetsvoorstellen weer bij de Eerste Kamer ter goedkeuring. De
Tweede Kamer keurde in september de zogenaamde novelle-reparatie goed, ervan uitgaande dat de nieuwe
voorstellen regelen dat niemand verplicht zou worden om 'slimme'spionage meters in huis te moeten
tolereren op straffe van boetes en/of hechtenis.
Dat is ook wat de minister de Tweede Kamer voorhield en nu aan de Eerste Kamer bevestigt in de
chriftelijke beantwoording van de vraag van de Eerste Kamer aan hem om opheldering te geven over
dewaarschuwingen van Vrijbit dat de *vrijwilligheid niet in de nieuwe voorstellen wordt geborgd*.
Officieel is iedereen het er dus over eens dat de 'slimme' meters niet verplicht mogen worden. Maar in het
wetsvoorstel staat iets anders. Daar wordt namelijk gesteld dat mensen _OF_ de slimme meters kunnen
weigeren _OF_ ze 'administratief kunnen laten uitzetten'. Daarmee is de kwestie of mensen die om welke
reden ook /(meerdere opties mogelijk)/ geen op afstand uitleesbare meter in hun huis of werkruimte
accepteren, letterlijk een OF- OF kwestie geworden.
De Commissie van Economische Zaken buigt zich dinsdag 25 januari, voor de derde keer in een maand tijd,
over de kwestie. De Senaat zit in de maag met een wetsvoorstel waarvan minister Verhagen, als uiterst
geslepen onderhandelaar, schrijft dat er geen verplichting is en suggereert dat er zowaar twee
mogelijkheden zijn voor weigeraars ( of via weigering plaatsing of via 'opt-out'regeling van dministratief
uitzetten) terwijl in de Nederlandse taal de formulering of-of ook gebruikt wordt om aan te geven dat ofwel de
ene ofwel de andere optie van toepassing is... maar niet beide.
De Eerste Kamer zou volgens haar uitdrukkelijke taak om wetgeving op deugdelijkheid te beoordelen alleen
al niet akkoord dienen te gaan met wetgeving waarvan de uitleg bij voorbaat voor tweeërlei uitleg vatbaar is.
Daarnaast is het de Eerste Kamer zelf die heeft geconstateerd dat 'slimme' meters verplichten strijdig is met
hogere internationale wetgeving ( Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Op grond daarvan is
het onacceptabel dat alsnog op enigerlei wijze afbreuk zou kunnen worden gedaan aan de door de Eerste
Kamer afgedwongen vrijwillige basis. De Senaat zou met zich laten sollen als men niet aan haar eigen eis
vasthoudt en zou bezwijken onder de druk van 'Economische Zaken' om toch maar akkoord te gaan. Druk
omdat de invoering van de hele gecompliceerde elektriciteit- en gaswetgeving, waarvan deze kwestie deel
uitmaakt, opnieuw vertraging oploopt.
In het belang van principieel bezwaarden die fysiek geen 'slimme' meter accepteren die hun gedrag vastlegt
is *alleen een wetsvoorstel acceptabel waarin IEDEREEN uitdrukkelijk de gelegenheid krijgt om installatie
van 'slimme' meters te weigeren en in geval men ergens komt te wonen waar al zo'n meter aanwezig is, daar
op eenvoudige wijze van de netbeheerder kan eisen dat de uitleesmodule er fysiek uit verwijderd wordt.*
De Eerste Kamer maakt het er niet beter op door de hete brij voor zich uit te schuiven. Waardoor burgers,
die bijvoorbeeld jarenlang op een wachtlijst moeten staan om voor een woning in aanmerking te komen,
alsnog het risico lopen dat zij door gebrek aan daadkracht van de Eerste Kamer om *NU NEE *te zeggen
alsnog gedwongen kunnen worden om het verwijderen van een reeds geplaatste 'slimme' meter via
jarenlange juridische procedures (tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens) te moeten aan te
vechten.
Uitstellen van het verwerpen van de novelle verandert in principe niks aan de kwestie, maar heeft wel effect
op de mate waarin de bevolking (nog) vertrouwen heeft of de regering hún belangen hoger acht dan die van
het bedrijfleven.
Vrijbit roept de Eerste kamerleden op om de minister van economische zaken, zo snel mogelijk de opdracht
te geven om bij wet de absolute vrijwillige basis ondubbelzinnig vast te leggen. De Tweede Kamer is in
principe met de vrijwilligheid akkoord gegaan dus zal er geen bezwaar tegen hebben dit ook juridisch
geborgd bij wet te accorderen.
Bron: Vrijbit
dinsdag 25 januari 2011, commissie Economische Zaken (EZ)
http://www.eerstekamer.nl/commissievergadering/20110125_13
Met bespreking van de brief van de minister(13-1-011) in antwoord op onvoldoende borging
vrijwilligheid.http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20110113/brief_van_de_minister_van_el_i_met/f=/vilzd
0mvkysn.pdf
Voor meer informatie zie: www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl een van de projecten van vereniging Vrijbit
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Pali-leaks gevolg van interne machtsstrijd; Positie Abbas wankelt
Arabische waarnemer: PA schuldig aan hoogverraad - Internationale Media analist: levensvatbare vrede
Israël-Palestijnen nu virtueel onmogelijk
Een Arabische waarnemer vindt dat Mahmoud Abbas (L) en Saab
Erekat (R) schuldig zijn aan hoogverraad.
De positie van de Palestijnse leider Mahmoud Abbas is aan het
wankelen gebracht nadat de Arabische internationale TV-zender AlJazeera afgelopen zondag een serie officiële documenten publiceerde
waaruit zou blijken dat de Palestijnen zich de afgelopen jaren bereid
toonden een aantal altijd 'onacceptabel' genoemde concessies aan
Israël te doen. Omdat de documenten aan Al-Jazeera werden verkocht
door een rancuneuze, uit het officiële NFU-Onderhandelings
Ondersteunings Team ontslagen Palestijnse official, lijkt dit echter een
doorzichtige poging om zowel Israël als de huidige PA-leiders -met name Mahmoud Abbas en Saab Erekatin diskrediet te brengen. (1). Het publiceren van de documenten heeft een tweeledig effect gehad: ten eerste
worden Abbas en Erekat in de Arabische wereld afgeschilderd als leiders die de belangen van de
Palestijnen zouden verkwanselen ten gunste van Israël, dat er niets voor zou teruggeven. Ten tweede komt
het in het Westen over alsof de Palestijnse Autoriteit wel degelijk bereid is om concessies te doen aan Israël,
iets dat volgens de Israëlische regering tot nu toe niet of nauwelijks het geval is geweest. Uit vier zaken blijkt
echter dat de Palestijnse verslagen, die overduidelijk openbaar werden gemaakt als gevolg van een interne
machtsstrijd, een valse voorstelling van zaken geven: De Palestijnse onderhandelaars zouden bereid zijn
een aantal in Jeruzalem gelegen wijken zoals Ramot, Talpiot en de Franse Heuvel aan Israël te 'geven'.
Probleem: deze wijken waren nooit het bezit van de Palestijnen, dus konden ze die ook niet 'weggeven'. In
1967, toen Oost Jeruzalem werd bevrijd van de Arabische bezetting, waren deze gebieden onbewoond. Pas
sinds dat Israël er de zeggenschap over kreeg zijn er tienduizenden mensen gaan wonen. De Palestijnen
weten dit en weten tevens dat ze om die reden deze wijken nooit in handen zullen krijgen. Daarnaast ontkent
hoofdonderhandelaar Erekat dat hij zou op 15 januari 2010 tegen de Amerikaanse vredesonderhandelaar
heeft gezegd dat de Palestijnen op dat moment 'het grootste Jeruzalem in de Joodse historie' aan Israël
wilden geven. Twee jaar eerder had de toenmalige Palestijnse premier Ahmed Qureia (Abu Ala) echter
verklaard dat Jeruzalem tot het sinds 1967 'bezette' gebied behoorde. Van Erekat wordt geschreven dat hij
de kwestie van de Tempelberg (Haram) wilde laten rusten, omdat de controle hierover aan een
internationaal comité zou worden gegeven. De positie van de op de Westelijke Jordaanoever gelegen
Israëlische dorpen Maaleh Adummim, Efrat, Givat Zeev en Ariel is onduidelijk. Qureia vond dat al deze
dorpen te ver op de Westbank lagen om bij Israël gevoegd te worden, omdat dit desastreuze gevolgen
hebben voor de toekomstige Palestijnse staat. Hij gaf echter toe dat het ontmantelen van deze
'nederzettingen' eveneens geen optie was. Daarom werd in diverse overleggen een derde optie naar voren
gebracht: deze 'nederzettingen' zouden mogen blijven bestaan, maar als onderdeel van het toekomstige
Palestina, dus onder Palestijnse soevereiniteit. De Palestijnen namen hier echter nooit een officieel
standpunt over in. 4. Meerdere Israëlische kabinetten boden de Palestijnse onderhandelaars een ruil aan
van in Israël gelegen gebieden met Arabische inwoners voor Joodse dorpen op de Westelijke Jordaanoever.
Dit 'overdrachts' plan wordt daarom foutief toegeschreven aan extreem rechtse kringen die er een interne
Israëlische politieke strijd over zouden voeren. Al-Jazeera beloofde de komende dagen meer Pali-leaks
bekend te maken. De eerste serie heeft in ieder geval geen nieuw licht geworpen op het pijnlijk lang durende
-en al vijf maanden stil liggende- vredesproces, noch levert het daar enige positieve bijdragen aan.
Waarnemers denken zelfs dat de Palestijnse regering Abbas wel eens zou kunnen vallen, waardoor iedere
tot nu toe gesloten overeenkomst met Israël waardeloos zal blijken te zijn.
'PA pleegde hoogverraad'
Yasser Abed Rabbo, lid van het uitvoerende comité van de PLO, had felle kritiek op de emir van Qatar, die
een rol zou hebben gespeeld bij het lekken van de documenten aan Al-Jazeera. Rabbo beschuldigde de TVzender van het 'vervalsen' van de documenten. Ook Mahmoud Abbas verklaarde dat Al-Jazeera 'onbewust
de vele Israëlische voorstellen en Palestijnse standpunten met elkaar verward' heeft.
De Palestijnse terreurorganisatie Hamas greep de gelegenheid onmiddellijk aan om de Fatah beweging van
Abbas aan te vallen. Volgens Hamas laten de documenten 'de lelijke kant' van de PA zien, alsmede ook de
samenwerking van Fatah met 'de bezetting'. Khaled Abu Toameh, commentator Arabische zaken, sprak in
de Jerusalem Post zelfs over 'hoogverraad... de doodstraf schuldig', vooral omdat de PA zou afzien van het
recht op 'terugkeer' van mogelijk miljoenen Palestijnse 'vluchtelingen'. Hij riep de leiders van de Palestijnse
Autoriteit dan ook op af te treden, omdat hun geloofwaardigheid niet meer te redden zou zijn.
Independent Media Review Analysis (IMRA) analist dr. Aaron Lerner concludeert daaruit dat als Toameh
gelijk heeft het 'virtueel onmogelijk zal zijn voor Israël een levensvatbare overeenkomst te sluiten met
legitieme en geloofwaardige vertegenwoordigers van de Palestijnen.'
Xander - DEBKA ; Arutz 7
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De permanente verkiezing
Bron / origineel: www.visionair.nl
Politici krijgen nu onze stem en mogen daarna vier jaar doen wat ze willen. Het
gevolg: gebroken verkiezingsbeloften, gekonkelefoes en dus een afgenomen
vertrouwen in de politiek. Kan het niet slimmer? We hebben nu de techniek om
veel vaker dan één keer per vier jaar de mening van de kiezer te kunnen vragen.
Wat zouden de gevolgen zijn van een permanente verkiezing, waarbij de kiezer
zijn stem elke dag kan wijzigen? Een verkenning.
De weken dat Nederland een democratie is
Eén keer in de vier jaar luisteren politici naar het volk. Zelfs de ergste verkiesbare
regent (de echte regenten laten uiteraard het lagere echelon het vuile
stemmentrekwerk doen) rijdt mee met carnavalswagens en slaat aan het
babyknuffelen en zaklopen. De opiniepeilingen worden ademloos gevolgd en de
speculaties over Wie met Wie gaat regeren zijn niet van de lucht. Kortom: voor even lijkt er geen kloof meer
te zijn tussen burger en politiek.
Dan stromen de verkiezingsuitslagen binnen, de partijen die zijn afgestraft door de kiezer mokken en is het
plotseling afgelopen met de égards voor het stemvee. Verkiezingsbeloften worden snel ingeslikt en de
lokroep van een lucratief VN- of EU-baantje wordt plotseling veel belangrijker.
De verkiezingscyclus
Vlak voor de verkiezingen worden vaak populaire maatregelen genomen die op langere termijn gezien een
slecht idee zijn. Een bekend voorbeeld uit de tijd van voor de euro was het tijdelijk verlagen van de rente.
Het gevolg: er wordt meer geld geleend en uitgegeven, de economie groeit dus. De inflatie komt pas na de
verkiezingen. Heeft ondanks deze truc de oppositie toch gewonnen, dan zitten zij met de brokken. In de
praktijk denken politici dus in een termijn van vier jaar.
Permanente verkiezing: het plan
Iedere kiezer krijgt een code, waarmee hij of zij een stem kan uitbrengen. Het bijzondere is dat deze stem
elke dag veranderd kan worden op een stembureau of achter de computer. Hiervoor is het DigID-systeem te
gebruiken. Er moet een goed systeem worden ontwikkeld om te voorkomen dat de stem te traceren is op
een bepaalde burger en om fraude te voorkomen.
Dit zou met publieke en privé versleutelde codes kunnen. Om kiezers bij de les te houden is een stem
maximaal vier jaar geldig. Na die vier jaar krijgt de kiezer een oproep een nieuwe stem uit te brengen. Doet
de kiezer dat niet, dan wordt zijn stem veranderd in blanco.
De gevolgen op korte termijn
Maatregelen om op korte termijn stemmen mee te trekken zullen veel populairder worden. Politici zullen
moeten streven naar stabiele meerderheden van negentig of meer zetels om te voorkomen dat hun regering
snel valt als er veel boze kiezers naar de oppositie overlopen.
In de praktijk zal dit echter meevallen: er zit veel inertie in het systeem. Omdat verschuivingen gradueler
zullen zijn dan nu, zullen politici op tijd kunnen inspelen en discontinuïteit wordt minder een issue. Politici
zullen veel banger worden dan nu voor impopulaire maatregelen.
Achterkamertjesoverleg werkt niet meer. Belazert een regering het volk in ernstige mate en hebben ze hier
geen heel goede reden voor (noodsituatie of andere vorm van overmacht bijvoorbeeld), dan raken ze hun
meerderheid kwijt. Op korte termijn zullen politici dus veel meer dan nu hun oren naar korte-termijn
oprispingen van de publieke opinie laten hangen.
De gevolgen op langere termijn
De kiezers, wij dus, zijn niet achterlijk. Zij zullen na een tijdje te hebben genoten van het gevlei van politici en
het gesnater dat de Nederlandse politiek zal worden, zich gaan ergeren en behoefte krijgen aan
staatslieden: politici met een duidelijke visie die zich niet zullen laten leiden door de waan van de dag maar
op langere termijn denken.
Een groot staatsman is in staat om impopulaire maatregelen te verdedigen en het volk te overtuigen, als
deze maatregelen in het belang van de Nederlanders of overeenkomstig de basisprincipes van de
Nederlandse cultuur zijn. In de Atheense demokratia slaagden begaafde redenaars als Perikles er in om op
deze manier een meerderheid voor hun visie te verzamelen. Kortom: macht zal berusten op
overtuigingskracht en een duidelijke visie in plaats van op gerommel in achterkamertjes. Nu internet ons land
steeds meer een klein dorp maakt, zal dat weer kunnen gaan lukken. Zou hiermee een einde komen aan de
afstand tussen kiezers en politici? Of is er een diepere oorzaak?
Reactie
Op Zapruder hadden dat we dat al eens uitgewerkt. Het systeem dat je beschrijft gaat niet werken denk ik.
Je kunt namelijk niet de samenstelling van de tweede kamer en het parlement blijven veranderen. Je zult
mensen moeten vragen hun voorkeursprofiel up-to-date te houden en aan de politiek een iets andere taak
moeten geven, namelijk het gemiddelde profiel implementeren.
http://zapruder.nl/portal/artikel/regering_20_eindelijk_democratie/
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De geest van Zeitgeist is centrale planning
Auteur: mr. drs. BOU gepost 28 januari, 2011
In 2007 verscheen de eerste Zeitgeist documentaire, die nu
van internet is verdwenen. Deze begon met een uitleg over
het ontstaan en de functie van religies, die volgens mij
berust op een denkfout. Dat had gevolgen voor de
conclusie: de religie kon wel weg. Vandaar dat Zeitgeist niet
op BOUblog staat. In 2008 verscheen er een Addendum,
dat ik niet heb bekeken. Nu er een derde versie is
verschenen, vroeg men mij waarom Zeitgeist niet BOUblog staat. Welnu, bij deze!
De docu duurt ruim 2 1/2 uur en valt in vier delen uiteen. Het eerste deel gaat over de inherent menselijke
behoeften en de relatie tot elkaar en de omgeving. Dit deel sluit goed aan bij Bruce Lipton en tevens bij
Rosenberg.
Na 40 minuten begint deel 2, over de kapitalistische economie en de paradoxen waar deze toe leidt:
overconsumptie, verspilling, vervuiling, wapenproductie en oorlog, met o.a. Michael Ruppert en Max Keiser,
waarna de medische en psychologische stress die voortvloeien uit dit economische systeem aan de orde
komen. Dit deel duurt ongeveer 50 minuten. Rond 1 uur 30 begint het derde deel, over de aarde en de
manier waarop alle mensen zouden kunnen leven in liefde, gezondheid en geluk. De aarde, het ecosysteem,
kent een dynamisch evenwicht, het past zich voortdurend aan. Maar de aarde is eindig en onze industrie
bedreigt het ecosysteem, onze omgeving. Ook liggen de natuurlijke hulpbronnen overal op aarde verspreid.
Kanttekening: De grootste voorraad zoet water ligt niet in Brazilië, maar op Groenland en de Zuidpool. Het
smeltwater stroomt nu in zee, maar het is zuiver drinkwater. De vraag voor Zeitgeist is nu hoe we die
hulpbronnen op een betere manier kunnen gebruiken. Middels de systeemtheorie, een wiskundig
rekenmodel voor computers, zou er een Global Resource Management Systeem mogelijk zijn. Hulpbronnen
met een negatieve feedback, met name aardolie, worden daarin zoveel mogelijk vermeden, omdat de
schade wordt afgetrokken van de winst. Zonlicht, wind, waterkracht en aardwarmte zijn veilige en duurzame
bronnen van energie. Kanttekening: Elektrolyse van water tot waterstof en zuurstof biedt een opslag voor
deze elektrische energie, die bij verbranding zuiver water oplevert. Auto‘s en tractoren kunnen daarop rijden.
Voor de Zeitgeist-computers staan duurzaamheid, veiligheid en hergebruik van grondstoffen voorop. Dank
zij de systeemtheorie kan men de meest efficiënte modellen berekenen. De computer meet de behoeften en
stuurt de producten naar de plaats waar de behoefte bestaat. Alle eigendom wordt afgeschaft, want het is
niet efficiënt. Rond 1 uur 50 zien we dan een doorzichtig beeld van een stralende aarde als gevolg van deze
computergestuurde wereldeconomie! Dan zijn we wel belandt in de wereld van Ira Levin: This Perfect Day!
De ontwerper van deze theorie blijkt Jaque Fresco, een industrieel ontwerper, auteur en bedenker van het
Venus Project, een futuristische droomwereld. Dit absolute vertrouwen in de wetenschap, rationaliteit en
computers, wordt volgens mij gelogenstraft door de wet van Gödel: Ieder stelsel van axioma‘s bevat altijd
minstens een ware stelling die binnen het stelsel onbewijsbaar is. Er zullen dus zeker problemen ontstaan
die de computer niet kan oplossen, tenzij men het programma verandert. En dat is mensenwerk, de
programmeurs komen dan aan de macht! Ook deze perfecte wereld is daarom niet volmaakt!
Nog 50 minuten te gaan. De dictatuur van de natuur moet volgens Zeitgeist
worden vervangen door een rationeel ontwerp. Dan wordt alles opnieuw
gebouwd: rond, regelmatig, uniform. Brave New World leek me gezelliger.
Daarbij komt dat deze New Age World Order vanuit de huidige situatie volstrekt
onhaalbaar lijkt. Zeitgeist zegt dat we vrijwel alle arbeid reeds kunnen
mechaniseren. Niemand hoeft nog te werken, machines zullen deze wereld voor
ons bouwen. We hoeven alleen maar het geld af te schaffen en alles komt
goed… Omstreeks 2 uur 10 begint deel 4, dat is weer meer concreet. We leven
in een systeem van normen en waarden, waarin de status van een persoon wordt afgemeten aan het bezit,
niet aan de bijdrage die men levert aan de maatschappij. En Peak-Oil is inderdaad een probleem dat om een
oplossing vraagt, evenals armoede en de ongelijke verdeling van welvaart. Maar in plaats van de wereld
volledig opnieuw te ontwerpen, kan men ook investeren in kleinschalige oplossingen, zoals het opwekking
van energie door iedereen. In plaats van de huidige centralisatie in windparken en zonnecel-parken ontstaat
er dan een decentraal systeem. Hetzelfde geldt voor de markt, die nu anoniem is. In een kleinschalige
duurzame economie leren producenten en consumenten elkaar weer persoonlijk kennen. De rol van geld als
ruilmiddel wordt dan anders, de ruil wordt weer eerlijk, want deze gaat vergezeld met empathie!
De huidige problemen vragen inderdaad om een oplossing, maar deze ligt volgens mij niet in een centrale
planning, maar in een organische organisatie van de productie. Met de geest van Zeitgeist ben ik het
daarom niet eens!
ZEITGEIST: MOVING FORWARD duurt 2 uur en 41 minuten.
Bron en video: http://www.boublog.nl/2011/01/28/de-geest-van-zeitgeist-is-centrale-planning/
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Egypte, dictaturen en internet
Door Verrekijker, Op zat 29 jan 2011 / Bron / origineel: www.visionair.nl
Egypte is een zeer interessant praktijkgeval van de mogelijkheden voor
dictaturen om internet af te knijpen als het regime bedreigd wordt.
Voorspel: Tunesië
Tunesië kende één van de beste internetfilters ter wereld. Een uitgebreide
organisatie controleerde internet op het Tunesische regime onwelgevallige
websites. Deze controle werd aangevuld door een genadeloos effectieve
geheime dienst. Het gevolg was dat de Tunesiërs nauwelijks iets hoorden van dissidente geluiden.
Dit veranderde met de komst van Facebook en andere sociale media. Het regime realiseerde zich de kracht
van Facebook te laat.
Toen de sociale netwerksite werd afgesloten waren er al massale protesten. Door middel van Twitter en
Facebook konden activisten contract zoeken met gelijkgestemden en acties coördineren.
Samenscholingsverboden hebben geen zin meer als mensen op internet menigtes kunnen vormen.
Het resultaat: Ben Ali kan nu zijn goudstaven gaan tellen in Saoedi-Arabië. Een vreeswekkend vooruitzicht
voor de gemiddelde Arabische potentaat die zich aan god gelijk acht.
Internetcensuur
In een niet erg ontwikkeld land als Egypte kan deze IT-equivalent van een atoombom zonder al te veel
schade ingezet worden. In bijvoorbeeld Nederland zou een dergelijke stap de hele economie lamleggen
omdat vrijwel alle communicatie over internet loopt. Omdat overheden in ontwikkelde landen hun inkomen
en bestaansrecht uit een ontwikkelde diensteneconomie peuren, betekent dat dat ze op zoek moeten naar
subtielere middelen om te voorkomen dat internet tegen ze gebruikt kan gaan worden zoals in Egypte.
Vandaar de verwoede pogingen van EU-bureaucraten om kinderpornosites te blokkeren. Kindermisbruik
wordt door vrijwel iedereen als zo walgelijk gezien dat dit een bruikbaar breekijzer vormt om internetcensuur
in te voeren. Massaal verzet wordt zo voorkomen.
Vanuit oogpunt van bestrijding van kindermisbruik is het blokkeren van kinderpornosites uiteraard een slecht
idee – in ieder geval de dommere pedoseksuelen alsmede de webmasters kunnen zo door IP-tracing
makkelijk op een volglijst worden gezet om te voorkomen dat ze nog meer ellende aanrichten.
Daar is het de eurocraten uiteraard ook helemaal niet om te doen. Als een dergelijk systeem er eenmaal is,
ongetwijfeld met een zeer nobel doel, laat dat maar aan de persvoorlichters over - vormt het een paard van
Troje om internetvrijheden (denk aan het bezoeken van anti-EU, klokkenluiderssites of anti-EU beleid
websites) steeds verder uit te kunnen hollen.
Excuses te over. Islamofobie? Belastingontduiking? Haatzaaien? Inbeslagname.
Opruiing? Klimaatscepticisme? Antisemitisme? De stekker er uit van die fascisten. Uiteraard zonder ook
maar enige vorm van democratische controle.
Overafhankelijkheid van internet voor communicatiekanalen
Als alle communicatie via internet gecensureerd zal worden (en het zit er dik in dat dat over niet al te lange
tijd het geval zal zijn – de belangen zijn domweg te groot) zien we dat de alternatieve kanalen zo zoetjesaan
verdwenen zijn. HAM-radio? Dood als een pier en het handjevol zendamateurs zijn alle bekend omdat ze
een examen moeten afleggen. Post? Zieltogend. Bulletin board systems waar je op in kan bellen? Idem,
ouwe sok. Papieren media, zoals opruiende pamfletten, rondstrooien? Ik moet u teleurstellen waarde lezer,
vrijwel elke printer drukt een identificatiecode mee. Handschriften idem, bovendien kan bijna niemand meer
leesbaar schrijven. Bluetooth en WLAN blijft -misschien- nog als mogelijkheid over voor de enkele
technoraat. Kortom: het wordt tijd een niet door de overheid te traceren of censureren communicatiemiddel
te ontwikkelen. Ideeën welkom…

Ook Demonstraties in Moskou : Honderden Russen demonstreren tegen Poetin
Maandag 31-1-2011.
Honderden mensen zijn maandag op een plein in het centrum van
Moskou bijeengekomen om te demonstreren. De actievoerders eisten
het aftreden van de Russische premierVladimir Poetin.
Het protest tegen Poetin, waarvoor toestemming was gegeven door
het gemeentebestuur van Moskou, werd geleid door een aantal
prominente oppositiefiguren, onder wieBoris Nemtsov. Nemtsov
vergeleek in een toespraak Poetin met de Egyptische president Hosni
Mubarak. ―Kan iemand me alsjeblieft vertellen waarin onze regering
verschilt met die van hem (Mubarak, red.)?‖, vroeg hij.
De demonstratie verliep vreedzaam, maar de politie arresteerde wel
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een groep van twintig personen die zich in de buurt van de protestactie ophielden. Onder hen was
oppositieleider Eduard Limonov. Volgens een woordvoerder van de politie probeerde de groep een eigen
demonstratie te organiseren. Limonov weigert zich aan te sluiten bij de demonstraties van andere
oppositieleiders. Nemtsov werd na een vergelijkbare demonstratie vorige maand gearresteerd en kreeg
vijftien dagen celstraf opgelegd. De arrestatie van Nemtsov lokte veroordelingen van westerse landen uit en
mobiliseerde een groot aantal van zijn aanhangers. Zij demonstreerden destijds dagelijks bij de gevangenis
waar Nemtsov werd vastgehouden. In Moskou en andere steden in Rusland vinden op de 31e van de
maand meestal demonstraties plaats om aandacht te vragen voor het 31e artikel van de Russische
grondwet, waarin de vrijheid van vrije vergadering wordt.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/01/31/ook-demonstraties-in-moskou/

Israël bezorgd over Egypte dat op de rand balanceert
Bijbels "Groot Israel"
Mubarak-regime lijkt binnenkort te vallen, maar wie neemt het over? Grootste
oppositiepartij is verbonden met Hamas, en maakt Egypte tot grote militaire
bedreiging voor Israël. Terwijl premier Benjamin Netanyahu zijn regering
verbiedt in het openbaar commentaar te geven over de situatie in Egypte, zijn de
Israëli's bezorgd nu het regime van de Egyptische president Hosni Mubarak op
instorten staat, en vragen zich af wat dit voor de Joodse staat zal betekenen. In
het weekend heeft een groot deel van de Egyptische troepen, die naar Caïro kwamen om de opstand te
onderdrukken, zich tenslotte bij de demonstranten gevoegd en lieten hen zelfs meerijden op hun tanks. De
foto's in de kranten van het Midden-Oosten gaven de indruk dat Mubarak's val een uitgemaakte zaak was.
Mubarak heeft al zijn allereerste vice-president benoemd, het Egyptische hoofd van de inlichtingendienst
Omar Suleiman, in een poging om de storm te kalmeren en aan te tonen dat hij geen dynastie probeert te
vormen. Suleiman wordt gerespecteerd in Egypte, zelfs door de oppositie, en heeft nauwelijks deel gehad
aan de corruptie, die Mubarak's regering kenmerkte. Maar Suleiman is met 74 jaar ook oud, en hij heeft in
het verleden islamitische extremisten ruw behandeld. Dit betekent dat zelfs als hij het overneemt, dit
waarschijnlijk geen einde maakt aan de onrust. De andere mogelijkheid waarover iedereen praat, is dat de
Moslimbroederschap, de voorloper van de Palestijnse Hamas, het overneemt. Deskundigen hebben erop
gewezen dat de Broederschap de enige grote georganiseerde oppositiemacht in Egypte is, dus als het
Mubarak-regime volledig valt, is het zeer waarschijnlijk dat de Moslimbroederschap het overneemt. Als het
volgens dit scenario verloopt, vrezen velen dat het met Egypte gaat als met de Islamitische Revolutie in Iran
in 1979. Het enige dat momenteel nog ontbreekt is een charismatisch islamitisch boegbeeld. Iraanse leiders
zeiden zaterdag dat ze blij waren met de gebeurtenissen in Egypte, en dat ze voelden dat de revolutie door
hun eigen land was geïnspireerd.
Een Egypte dat wordt bestuurd door de Moslimbroederschap zou ineens de grootste regionale bedreiging
voor Israël worden, en een belangrijke herstructurering van het operationele beleid van de IDF versnellen,
evenals het versterken van de Israëlische strijdkrachten in het zuiden van het land.
Als de Moslimbroederschap de zeggenschap verwerft over Egypte, zou deze het bevel voeren over het
grootste en krachtigste leger van de Arabische wereld, voorzien van geavanceerde Amerikaanse wapens.
Dit zou betekenen dat Israël serieus rekening moet houden met een grote oorlog op twee fronten, wat niet
meer is gebeurd sinds de Yom Kippoer-oorlog in 1973.
Israeltoday.nl / Lees ook:Onrust egypte maakt vrede met israel onzeker
“Rijdend op een lichte wolk spoedt de HEER zich naar Egypte. De goden van Egypte zullen voor hem
beven, Egyptes hart smelt in zijn binnenste.
Ik zal de Egyptenaren tegen elkaar ophitsen: ze raken onderling in gevecht, man tegen man, vriend tegen
vriend, stad tegen stad, rijk tegen rijk.
Egypte verliest zijn hoofd, raakt buiten zinnen. Ik zal al zijn plannen verijdelen. Dan wenden zij zich tot hun
goden en bezweerders, ze raadplegen geesten van doden en waarzeggers.
Ik lever Egypte uit aan een harde meester, meedogenloos zal hij over hen heersen – spreekt God, de HEER
van de hemelse machten.
Op die dag zullen de Egyptenaren op vrouwen lijken: ze sidderen van angst voor de dreigende hand die de
HEER van de hemelse machten tegen hen opheft. Telkens als Juda ter sprake komt, zal Egypte door schrik
worden bevangen; wat de HEER van de hemelse machten over Egypte besloten heeft, vervult hen met
angst.
Op die dag zullen er in Egypte vijf steden zijn waar men de taal van Kanaän (Hebreeuws) spreekt en de
HEER van de hemelse machten erkent; een ervan zal „„Stad van verwoesting‟ genoemd worden.” (Jesaja 19:
1-4, 16-18)
Bron en video: http://endtimes.punt.nl/?id=620331&r=1
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Krijgt Jolande bloed aan haar handen ?
Door community (initieel Hans), Op zat 29 jan 2011
Complete artikel: cassandraclub.wordpress.com
De GroenLinksfractie in de Tweede Kamer stemt in met het sturen van
vier F-16's naar Kunduz. Dat is vreemd, dat is stom, want F-16's zijn
ontworpen om mensen dood te maken. Ik denk zelfs dat hele
'trainingsmissie' is opgetuigd om de F-16's in Afghanistan te kunnen
houden. De NAVO is machteloos zonder het luchtwapen.
Jolande Sap had een missie kunnen eisen zonder F-16's, maar ze laat
zich geruststellen door de mededeling dat de luchtsteun terughoudend
zal worden ingezet. Jolande Sap doet voorkomen alsof er nog een weg terug is. Stel dat er 2 burgerdoden
vallen door Nederlands vuur. Gaat Sap dan de trainingsmissie terugroepen?
Stel dat er 60 doden vallen, komen de F-16's dan terug?
En hoe gaat zij Mark Rutte dan overtuigen van de noodzaak?
Zal Jolande Sap ook instemmen met de opvolger van de F-16, de JSF, als die maar terughoudend wordt
ingezet? Jaap de Hoop Scheffer werd beloond voor de politieke steun van de Nederlandse regering aan de
Amerikaanse invasie van Irak. Jan-Peter Balkenende mocht ontbijten met George en Laura Bush, toen hij
troepen stuurde naar Uruzgan. Misschien mag Jolande Sap op audiëntie bij Barack Obama, omdat die vier
F-16's zo goed van pas kwamen in het onveilige noorden van Afghanistan.
Ik maak een andere reëele inschatting van de trainingsmissie.
Het is niet onze taak om Afghanistan onze normen en waarden op te leggen. Terwijl we vele andere landen
gewoon links laten liggen. Het is niet onze taak om in een ver verwijderd buitenland politieagenten op te
leiden. We zitten in de 21ste eeuw, na peakoil. De Grenzen aan de Groei zijn inmiddels bereikt.
Maar de GroenLinks-fractie leeft nog in de eeuw van de vader van Geert Mak, met het bijbehorende
westerse superioriteitsdenken.
Reactie
Bijna dagelijks .... directe steun aan grondtroepen.... sinds 2002.
Die F-16's worden echt niet volgetankt om even te checken of ergens
nieuwe bermbommen zijn ingegraven. Al 8 jaar lang zijn onze F-16's
direct betrokken bij de gevechtshandelingen van de NAVO-troepen. De
kosten op korte termijn worden op een half miljard Euro geschat (en er
was geen geld meer voor cultuur en ouderenzorg....). Dat is duidelijk nog
erg laag ingeschat. Net als ook erg laag is ingeschat welk risico de Nederlandse instructeurs daar lopen.
Helemaal niet geschat is wie die zogenaamde Afghaanse politiemensen zijn die naar voren geschoven
worden om gratis door Nederland opgeleid te worden tot vecht- en moordmachine.
In diverse opiniepeilingen blijkt het Nederlandse volk voor het merendeel tegen de Afghanistan missie te zijn,
maar dankzij de motie van GroenLinks gaat de verkrachting van de democratie gewoon door en om het even
goed in te wrijven blijven we er ook voor een extra langdurige missie, zelfs tot verbazing van onze baas, de
Amerikanen. Gelukkig heb ik gemerkt dat de (echte) linksmens nergens voor staat. Dus wat er nu gebeurt
kan hen, de Groenlinksers, niet deren. Zolang ze hun goede bedoelingen maar houden. Groenlinks
associeerde zich altijd met pacifisme, piekhaar en open sandalen (PSP, daarna een farce). Groenlinks staat
nu ook voor kolonialisme, stahlhelm en machinegeweer.

Noordoosten Australië houdt adem in voor doortocht tropische storm Yasi
De bewoners en toeristen van de kustgebieden in het
noordoosten van Australië worden geëvacueerd. Ze houden de
adem in voor de doortocht van de tropische storm Yasi, die
volgens de autoriteiten een van de ergste van de laatste jaren
zou kunnen worden. De regio is nog maar net aan het bekomen
van de zware overstromingen in januari. "De cycloon is enorm
en gevaarlijk", waarschuwde Anna Bligh, de premier van de
staat Queensland. Yasi bevindt zich momenteel boven de
Koraalzee. De storm zou in de nacht van woensdag op
donderdag aan land moeten gaan tussen Cairns en Innisfail.
Yasi zou gepaard kunnen gaan met windsnelheden tot 250 km/uur.
Het zuiden van Queensland, dat het meest te lijden had onder de overstromingen van eind 2010 en begin
2011, zou wel ontsnappen aan de cycloon. (belga/gb)
01/02/11 © reuters
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Over: Mubarak
door: Arabist prof. Hans Jansen
Arabist Prof. Hans Jansen over Mubarak. / januari 31, 2011 By: silviavideler
Mubarak en zijn vrienden kijken waarschijnlijk even verbaasd naar de
opstandelingen in de straten van Cairo als Hare Majesteit Koningin Beatrix
naar de VVD en het CDA heeft gekeken toen het huidige kabinet in elkaar
werd gezet. Ja, Egypte is heftiger, maar dat is het verschil. De overeenkomst is interessanter.
Al jaren doen de Egyptische staatsmedia, staatspolitiediensten, staatsjustitiediensten en
staatsonderwijsinstellingen niets anders dan uitleggen hoe slecht en achterlijk de islamitische ‗radicalen‘ wel
niet zijn. Dat heeft hen het zicht op de rest van het Egyptische landschap een beetje ontnomen.
Al jaren doen de Nederlandse gelijksoortige instanties ongeveer hetzelfde: de ambtenaren van de
staatsmedia enzovoort beschouwen het bashen van de PVV als hun hoofdtaak. Ze komen daardoor aan het
gewone werk niet toe, en zijn misschien zelfs nauwelijks nog op de hoogte van wat er in Nederland omgaat.
In de luwte van die onwetendheid kon in Nederland links de macht kwijtraken. Als het spel rustig en zuiver
volgens de regels verder gespeeld wordt, is Geert Wilders de volgende minister-president, als tenminste
Peter Breedveld van de Vrije Universiteit te Amsterdam hem niet voor de grap doodschiet. In Egypte ligt het
niet veel anders: Een islamitische ‗radicale‘ leider zou de opvolger van de opvolger van Mubarak kunnen
worden. Als er niet wordt ‗ingegrepen‘ door aanhangers van het heersende, vallende regime.
Er is tot op heden nog weinig inbreng van islamitische groeperingen in de Egyptische of Tunesische onrust.
Zelfs over een vorm van gedoogsteun is nog niets vernomen. (Ook de Iraanse Ayatollahs gedoogden enige
tijd een halfseculiere regering voor ze hun dictatuur invoerden).
Tevreden of triomfantelijk doen over de stilte uit het Egyptische radicale islamitische kamp is voorbarig, want
we weten natuurlijk niet wat er in de gevangenissen en concentratiekampen gezegd en gedacht wordt. We
weten wel wat er op de begraafplaatsen gebeurt; daar is het rustig, en islamitische ‗radicalen‘ zijn daar
oververtegenwoordigd. Al millennia is het in Egypte steeds de machtigste militaire commandant die de
macht grijpt als de zittende commandant het opgeeft. Soms probeert zo‘n commandant een dynastie te
stichten, maar dat lukt nooit lang. Uiteraard heeft zo‘n nieuwe sultan bondgenoten nodig.
Er is maar één politieke organisatie in Egypte die daarvoor in aanmerking komt: de Moslimbroederschap, de
moederorganisatie van alle islamitische radicaliteit, terreur en ellende. Maar een coalitie van zware jongens
uit de veiligheidsdiensten is ook een goede bondgenoot. Met steun van zo‘n coalitie kunnen de staatszaken
even goed afdoend geregeld worden. Na de islamitische revolutie van 1979 in Iran hebben de seculiere
politici de tango met de islamitische ‗radicalen‘ en hun organisaties verloren. In de jaren vijftig en zestig van
de vorige eeuw heeft Nasser in Egypte de tango met de radicalen gewonnen. Wat Egypte anno nu betreft is
het opnieuw kruis of munt. De triomf van de islam is niet waarschijnlijk want anders dan de meeste
Nederlandse politici zijn de Egyptische militairen goed op de hoogte van de aard en de aspiraties van de
islamitische ‗radicalen‘, en ze zullen de nodige maatregelen nemen, ook al zal Amnesty International dat
heftig afkeuren. De verfijnde verwesterde Iraanse elite van 1979-1980 daarentegen had niet zo veel idee van
de islam, en vond die Ayatollahs maar rare haatbaarden. Een soort Tokkies, eigenlijk. Maar die Tokkies
hebben het toch gewonnen in Iran. Maar ook die Ayatollahs zijn na een kwart eeuw hun macht langzaam
aan het kwijt raken aan de traditionele coalitie van zware jongens die afkomstig zijn uit leger, politie en
veiligheidsdiensten die in het Midden-Oosten meestal op den duur goedschiks of kwaadschiks de macht in
handen krijgt. Dat Egypte ‗bevriend‘ is met Amerika, is een misverstand dat alleen leeft onder mensen die
denken dat er naast de officiële wereld van ambtenarij, diplomatie en staatsmedia verder niets bestaat. Dat
misverstand is, helaas, wijdverbreid in de wereld van ambtenarij, diplomatie en staatsmedia.
Onder alle lagen van de bevolking van het islamitische Midden-Oosten is de haat jegens Amerika immens,
zelfs onder de nu nog heersende elite. Met zulke bevriende mogendheden heb je geen vijanden meer nodig.
Sterker nog, vijanden als China zijn voor Washington te prefereren boven vrienden als Pakistan en Egypte.
Veel nette mensen kunnen het zich niet indenken, eigenlijk maar gelukkig ook, maar die vriendschap is
geveinsd. In het islamitische en in de Arabische wereld wordt het westen gehaat.
Die haat is grotendeels afgunst. Een van de vorige keren dat de mobiele eenheid in Cairo in actie moest
komen, was bij de opening van een Amerikaans fast-food restaurant, Kentucky of Burger of Mac of Pizza
World, maar in ieder geval een eetgelegenheid waar de Nederlandse elite niet dood of levend gezien wil
worden. In Cairo daarentegen trok de opening zo veel enthousiastelingen aan die begeerden dit buitenissige
heerlijke westerse voedsel te gaan proeven, dat de ordediensten hard moesten ingrijpen.
Dat was een flauwe afschaduwing van de opmars van boze jongens die ons te wachten staat als de
islamitische wereld blijft zoals hij is: geen vrijheden, geen concurrentie, geen rechtszekerheid en niemand
wordt gelaten in het ongestoorde genot van de vruchten van zijn arbeid.
De Mubarak‘s, de moslimtheologen en de multiculti‘s van deze wereld weten helaas niet eens dat die vier
voorwaarden wezenlijk zijn voor het ontstaan en in stand houden van welvaart en welzijn. Anderzijds, hun
onwetendheid is een kans die de rest van de wereld niet aan zich voorbij moet laten gaan.
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77 medicijnen op zwarte lijst
Vandaag heeft het AFSSAPS (= Agence Francaise de Securite Sanitaire des Produits de Sante) een lijst
met 77 medicijnen vrijgegeven, die vanaf nu onder STRIKTE CONTROLE staan en die dit jaar nog
geëvalueerd zullen worden (met als consequentie het eventueel van de markt halen van bepaalde
produkten). Dankzij de tomeloze inzet en energie de laatste weken van kinderarts dr. Marianne MousainBosc (―Magnesiumboek‖) konden de methylfenidaten Ritalin en Concerta er op de valreep aan worden
toegevoegd. Zij heeft inmiddels een uitnodiging gekregen zitting te nemen in een ad-hoc commissie die zich
in april in Parijs zal buigen over deze problematiek. Voorbeeld van enkele medicijnen op deze lijst (ook in
Nederland en België voorgeschreven/verkrijgbaar) : Alli, Cervarix, Cymbalta, Gardasil, Prevenar,
Rohypnol, Tramadol, Zyban Eind november 2010 werden al 3 medicijnen op basis van benfluorex
(Mediator, Pondoral en Isomeride) van de markt gehaald. We kunnen niet anders dan de nieuw aangestelde
minister van gezondheid, Xavier Bertrand, dankbaar zijn voor zijn inzet en bezorgdheid voor meer
transparantie inzake bepaalde sinds jaar en dag toegelaten medicijnen (nu met name genoemd), waarvan
de bijwerkingen door de gezondheidsinstanties inmiddels bijzonder serieus genomen worden.
Link naar lijst en zojuist verschenen artikel in Le Figaro (in ‗t frans weliswaar, maar aan duidelijkheid niets te
wensen overlatend) : http://www.lefigaro.fr/sante/2011/01/31/01004-20110131ARTFIG00599-la-liste-des-77medicaments-sous-surveillancerenforcee.ph
http://www.metrofrance.com/info/la-liste-des-77-medicaments-sous-surveillancerenforcee/mkaE!VFWMF1btxl6ls/medicamentsafssaps.pdf

Onderzoekers ontwikkelen onkraakbare software
Vandaag,16:12 door Redactie
Australische wetenschappers hebben naar eigen zeggen een niet te kraken besturingssysteem ontwikkeld.
"In een toekomst waar alles van auto's tot ziekenhuizen afhankelijk is van de foutloze prestaties van
complexe computersystemen, is de beschikbaarheid van volledig betrouwbare hardware en software van
levensbelang", aldus de onderzoekers van het National ICT Australia (NICTA). Op dit moment zou er nog
geen manier zijn om de probleemloze werking van software te garanderen.
Door de komt van de 'seL 4' microkernel' is dit nu veranderd, waarbij de onderzoekers zelfs van een
doorbraak spreken. De seL4 microkernel is een kleine besturingssysteemkernel die de toegang tot de
hardware bepaalt. Het unieke aan de kernel is dat wiskundig is aangetoond dat die correct werkt. Daardoor
zou die betrouwbare van onbetrouwbare software kunnen scheiden om belangrijke diensten tegen fouten of
kwaadaardige aanvallen te beschermen. In toekomstige applicaties zou de seL4 microkernel ook financiële
transacties op mobiele telefoons kunnen verzorgen, ook al draait er "onbetrouwbare" software op het
platform. "Het is het de enige besturingssysteemkernel waarvan wiskundig bewezen is dat het de vermelde
specificatie correct implementeert", aldus onderzoeker Gerwin Klein.
De onderzoekers van NICTA werkten zeven jaar aan de ontwikkeling van de kernel. "Verificatie van
besturingssysteemkernels wordt sinds de jaren 1970 geprobeerd, maar het is ons nu gelukt."
Security.nl

Er komt een Europese economische regering
Kreeg cleppe wel gelijk? Angela Merkel probeert deze week haar
masterplan tot redding van Europa te slijten. Sarkozy heeft ze al
aan haar zijde en in het weekeinde , op de top, moet blijken hoe de
anderen over het plan denken. Het gaat namelijk ver. Om uit de
problemen te komen en weer rijk en machtig te worden moeten de
Europese landen veel meer samen gaan doen. Drie dingen zeker:
de belastingen moeten gelijk(end) worden, de lonen ook en
tenslotte ook de pensioenen. Het ene EU-land moet zodoende
geen concurrent worden van het andere. Extreem lage belastingen, zoals in Ierland, moeten onmogelijk
worden. En ook extreem hoge. De AOW- en pensioenleeftijd moet worden gelijkgeschakeld, opleidingen in
verschillende landen gelijkgeschakeld, en de schulden onder Europese leiding teruggedrongen. En dat geldt
voor het hele plan: er moet strakke regie komen vanuit Brussel. Der Spiegel heeft veel details van het plan
en is kennelijk door de Duitse regering vooruitgeschoven om de Europese burger vast te laten wennen aan
de plannen die aan het eind van de week komen. Zie voor de korte Engelstalig versie van Merkels plan de
link, en koop voor de uitgebreide versie van dit opmerkelijke plan Der Spiegel.
Bron: Der Spiegel
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Stasi in de polder
Door Patrick Savalle (Patman), gepubliceerd op 31-01-2011
Het is officieel: Nederland is één van de meest geavanceerde politiestaten van wat
steeds meer - naar nu blijkt geheel terecht - noemen: de EUSSR! Met wereldrecords
op telefoontappen, ontbreken van constitutionele bescherming, biometrie en IDcards, gegevensverzameling en data-retentie. En met bijzondere vermeldingen in de
categorieën ‗Medisch‘ en ‗Financieel‘ op weg naar de perfecte politiestaat volgens
post-coldwar Soviet-model hoeft Nederland alleen nog Orwelliaans gidsland
Engeland voor zich te dulden. Als het aan de Nederlandse politici ligt, komt ook daar
snel verandering in want het onderzoek van Privacy International laat zien dat onze
politici de gedrevenheid van doorgewinterde Stasi-generaals hebben als het
aankomt op het cultiveren het totalitaire gedachtegoed. De gemiddelde Nederlander vindt dit overigens geen
enkel probleem, die kijkt ‗boer zoekt vrouw‘ en wacht in spanning af op nieuwe modellen iPhone of Uggs.
Slechts een klein deel van de bevolking voelt jeuk. Voor hen een wellicht zeldzame inkijk in het brein achter
onze politiestaat. Op 14 oktober was ik spreker op het Nationaal Innovatieforum Veilige Samenleving 2.0. De
creme de la creme van onze terrorisme- en misdaadbestrijding had zich verzameld in het Circus-theater.
Een trits aan indrukwekkende uniformen en volgetitelde naamplaatjes vulde de zaal. Aan mij de schone taak
deze mensen in twee maal 15 minuten plenair hun bureaucratische bestuursreflex te ontnemen. De
veiligheidscommunity van Nederland zag wat later dan de rest van Nederland (of de wereld) dat onze
samenleving fundamenteel aan het veranderen is sinds pak ‗m beet 2001. En dan bedoel ik niet de post9/11 wereld die wordt beheerst door de fraude die we ‗war on terrorism‘ noemen, ik bedoel dit geval de
opkomst van social media en social collaboration, ook wel ‗het web 2.0‘ genoemd. De wereld wordt meer
connected en decentraal en kan niet meer worden gecontroleerd (alsof iemand dat zou moeten willen) of
begrepen vanuit het gebruikelijke ‗top-down‘ besturingsparadigma. Kortom, vóór mij zat een collectief
piramide-denkers dat nog niet goed wist wat het met de nieuwe wereld aan moet. Ik heb geprobeerd de
aanwezigen te laten zien dat het idee dat ‗organisatie‘ of ‗orde‘ alleen maar kan worden verkregen via
besturing en dus een plan, onzin is en dat die manier van denken niet meer van toepassing is op de
moderne wereld. Aan de hand van voorbeelden zoals een school sardientjes die de aanval van tonijn
‗absorbeert‘, zwermen vogels die de aanvallen van valken ontwijken en toch netjes gegroepeerd blijven,
mieren die hun voedselnetwerk opzetten en ons eigen verkeer, en uiteindelijk met een rondleiding door het
spel Sim City heb ik laten zien dat ‗natuurlijke‘ systemen zichzelf organiseren. Ook zonder besturing of plan.
Dergelijke systemen noemen we agent-based en complex-adaptief en het is zeer onwaarschijnlijk dat zelfs
maar een klein deel van de aanwezigen dit weet laat staan begrijpt hoe ze met zulke systemen moet
omgaan. Dat is dus meteen al een probleem: de huidige lichting bestuurders, managers en beleidsmakers is
feitelijk ongeschikt voor hun taak in de veranderde maatschappij. Ze zijn opgegroeid met de verkeerde
denkkaders. Maar dan. De dag bestond voor een groot deel uit workshops waar de deelnemers met elkaar
in overleg gingen over vraagstukken als ‗hoe kunnen we zoveel mogelijk informatie verzamelen?‘, ‗hoe
kunnen we al die netwerken en databases aan elkaar koppelen?‘, ‗hoe kunnen we misdaad voorkomen nog
voordat het gebeurt?‘, en ‗hoe kunnen we de samenleving zo veilig mogelijk maken?‘. Diverse fabrikanten
mogen dan eerst hun (software-) technologie tonen, vergezeld van Orwelliaanse visies en Minority Report
achtige soundbites en dan gaan de werkgroepen goed los. Doel van deze dag was deze onderwerpen
uiteindelijk op de agenda te zetten bij het maken van de beleidsplannen. Zo vanzelfsprekend en logisch als
deze vragen voor de Nederlandse veiligheidscommunity leken te klinken, zo duidelijk ontbrak voor mij en
mijn collega‘s als buitenstaanders telkens het ‗waarom?‘. Als je zoveel mogelijk informatie wilt verzamelen,
moet je jezelf dan niet eerst moeten afvragen of je met al die informatie ook betere beslissingen kunt nemen,
of betere maatregelen kunt treffen? En hoe dat dan moet? Ik vroeg het in de betreffende workshop aan de
deelnemers, slechts een enkeling begreep wat ik bedoelde. Op 9/11 was, als we even de officiële lezing
aanhouden, alle informatie aanwezig maar leidde dit niet tot de juiste of zelfs maar tijdige beslissingen. Als al
die gegevens eenmaal worden verzameld en al die netwerken en databases zijn gekoppeld, dan is het
antwoord op die vraag niet meer relevant en is het kwaad al geschiedt. Dan gaan er vanzelf ook andere,
nooit bedoelde, wellicht zelfs kwaadaardige toepassingen worden gevonden voor al die gegevens (functionslide). En als je de samenleving zo veilig mogelijk wilt maken, moet je jezelf dan niet eerst afvragen of een
perfect veilige samenleving ook een gelukkige en stabiele samenleving is? Ik vroeg de aanwezigen of het
misschien zo zou kunnen zijn dat misdaad, hoe vreemd dit voor een leek ook kan klinken, een bepaalde
functie heeft in een samenleving? Zoals ziekte ook een bepaalde functie heeft in een ecosysteem, soort of
zelfs een individueel lichaam? Wie zegt dat de afwezigheid van misdaad leidt tot een gebalanceerde en
stabiele samenleving? Ik durf daar aan te twijfelen. Slechts één persoon begreep wat ik bedoelde en
noemde het woord ‗biotoop‘, voor mij de bevestiging dat hij het daadwerkelijk begreep.
Als wat ik daar heb meegemaakt representatief is voor de werking van de community, en waarom zou dat
niet zo zijn, dan is het niet heel moeilijk voor te stellen hoe het zover kon komen dat we zo slecht scoren op
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in het eerder genoemde onderzoek. Stel je voor een heel ecosysteem van ambtenaren, onderzoekers,
bestuurders en aanverwanten met maar één doel: informatie! Meer informatie!
Mijn conclusie van die dag was dat ons antiterrorisme en veiligheidsbeleid misschien gewoon wel wordt
gemaakt door mensen die:
• daar niet de juiste denkkaders voor hebben
• niet zijn geschoold in de materie (decentrale / complexe systemen)
• die ook niet de benodigde filosofische en morele ankers hebben om zich succesvol te kunnen wijden aan
hun taak: het vergroten van ons collectieve geluk waarbij veiligheid slechts een middel is, net zoals
informatie daar weer een middel bij is
En als die conclusie correct is, dan is de oplossing toch eenvoudig?

Kritiek Republikeinen op PLO-vlag Washington en geld voor 'het beest' VN
Toestemming gegeven door Obama is 'slag in het gezicht' van Israël - VN Raad voor Mensenrechten
UNHRC is 'platform voor schurken- en pariastaten'
Bekers met 'Abu Hussain (het Arabische koosnaampje voor Barack
Hussein Obama), Palestine Loves You!' worden in het Midden Oosten zij
aan zij verkocht met bekers met de opdruk van aartsterrorist Yasser
Arafat.
De voorzitter van het Comité Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse
Huis van Afgevaardigden, de Republikein Ileana Ros-Lehtinen, heeft de
toestemming die president Obama vorige week gaf om de vlag van de
Palestijnse terreurorganisatie PLO in Washington te laten wapperen
scherp veroordeeld. Ook vind ze dat de VS geen geld meer moet geven aan de anti-Israëlische
'mensenrechten' raad van de VN, de UNHRC, die ze aanduidde met 'dat beest'.
'Het hijsen van de (PLO) vlag in Washington vormt onderdeel van een Palestijnse intrige om internationale
acceptatie en diplomatieke erkenning te krijgen voor een nog te creëren Palestijnse staat, terwijl ze weigeren
direct te onderhandelen met Israël en het bestaan van Israël als een Joodse staat te accepteren,' aldus RosLehtinen (1). Collega afgevaardigde Allen West (eveneens Republikein uit Florida) heeft zich inmiddels bij de
veroordeling door de voorzitter van het Comité aangesloten. 'Door de toestemming om deze vlag te laten
wapperen verleent de VS een diplomatiek recht dat we zelfs onze eigen bondgenoten niet geven, zoals
Taiwan. Deze actie is een slag in het gezicht van onze grootste bondgenoot Israël.' (2)
Hoofd van de Palestijnse missie Maen Areikat was natuurlijk in zijn nopjes en prees de VS voor de actie.
'Het werd tijd dat deze vlag, die de strijd van de Palestijnen voor zelfbeschikking en een eigen staat
symboliseert, in de VS werd opgelaten,' gaf Areikat als commentaar. Ros-Lehtinen en West hebben
president Obama en het ministerie van Buitenlandse Zaken echter verzocht om de toestemming de
Palestijnse vlag in de Amerikaanse hoofdstad te hijsen weer in te trekken.
UNHRC 'platform voor schurken- en pariastaten'
Ros-Lehtinen liet eerder van zich spreken door te stellen dat de bijdrage die de VS geeft aan de VN-raad
voor de Mensen Rechten UNHRC 'verspilling van belastinggeld' is. 'Ik zou eens en voor altijd permanent een
einde willen maken aan alle Amerikaanse bijdragen voor dat beest,' verklaarde ze tegenover de nieuwssite
The Hill in Washington (3). 'Ik vind namelijk dat het de Amerikaanse belangen niet dient omdat het geen prodemocratische groep is maar een platform voor schurken- en pariastaten. Ze zitten daar alleen in omdat ze
sancties willen ontlopen.' De voorzitter van het Comité Buitenlandse Zaken geeft vandaag leiding aan een
panel VN-critici. Het onderwerp van de bijeenkomst is 'De Verenigde Naties: Urgente problemen die actie
van het Congres vereisen.' Eén van de aanwezigen is Claudia Rosett, die in 2004 en 2005 in de Wall Street
Journal het olie-voor-voedsel schandaal onthulde. Vanaf de jaren '90 stond de VN toe dat de Iraakse dictator
Saddam Hussein olie verkocht in ruil voor voedsel voor de burgers van zijn land. Hier bleek echter met
medeweten van de VN op grote schaal gefraudeerd mee te worden. Er waren tevens aanwijzingen dat
landen zoals Frankrijk, Rusland, China en Duitsland tégen de tweede invasie van Irak door George W. Bush
waren omdat ze miljarden verdienden aan de olie-voor-voedsel fraude. Daarnaast zal ook Hillel Neuer,
uitvoerend directeur van het in Genève gebaseerde UN Watch, aanwezig zijn. UN Watch volgt nauwgezet
alle acties en besluiten van de controversiële UNHRC, waar diverse dictatoriale en fascistische landen zitting
in hebben -voorbeelden: Libië, China, Pakistan, Rusland, Cuba- met een vaak bedroevende reputatie op het
gebied van de mensenrechten. Vooral de toetreding van het extreem racistische en discriminerende Saudi
Arabië deed de nodige stof oplaaien. Volgens Neuer is de UNHRC dan ook enkel een instrument van de
islamitische landen gebleken om éénzijdig Israël te bekritiseren: 35 van de 45 resoluties die de afgelopen 5
jaar werden aangenomen waren gericht tegen de Joodse staat. Xander / Arutz 7 + Arutz 7 + (3) Arutz 7
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Opstand in Egypte - Waarom het Westen in de Arabische wereld alles verkeerd doet
31 januari 2011
Westerse regeringen hebben in de laatste decennia vele dictatoriale regimes in de Arabische wereld
gesteund en in leven gehouden die de eigen bevolking onderdrukten en alle vormen van werkelijke
democratie hebben verhinderd. Nu de opstanden, die in Tunesië begonnen, nu in Egypte worden voortgezet
en ook lijken over te slaan naar Jordanië, Saoedi Arabië en Jemen zitten Washington, Parijs, Londen en
Berlijn in een lastig parket omdat ze op het verkeerde paard hebben gewed.
De opdracht van de Westerse regeringen is enerzijds hun bondgenoten en vrienden aan de macht houden,
en tegelijkertijd moeten ze doen alsof ze de vrijheidswens van de bevolking een warm hart toedragen. Het
leidde de afgelopen dagen tot enkele van de fijnste staaltjes van huichelarij van Westerse politieke leiders.
Toen de politieke leiding in Iran herkozen werd zou er sprake zijn geweest van verkiezingsfraude. Westerse
leiders sprongen weken lang - gesteund door de Westerse media - hoog en laag en eisten op bijna
hysterische toon om democratie en de rechten van het volk.
In het minder belangrijke Tunesië werden eerder deze maand snel knopen doorgehakt en kon de plaatselijke
dictator met een container goud - op bevel van de VS - naar het buitenland vertrekken.
De keuze is nu echter een stuk moeilijker. Waarom?
Het is heel duidelijk waarom. Het is zo klaar als een klontje waarom de Westerse landen hun eigen missie
van het verspreiden van 'vrijheid en democratie' zullen moeten verraden. De politiek van het Westen en met
name de Verenigde Staten dient alleen de belangen van Israël. Hoeveel onrecht er daardoor al zestig jaar in
de Arabische Wereld ook wordt veroorzaakt: Israëls wil is wet. Dat heeft ertoe geleid dat het Westen een
groot aantal despoten in het zadel heeft gehouden die met Israël samenwerkten en hun eigen volk
onderdrukten en verraadden. Juist die politiek lijkt zich nu te wreken en alle Westerse leiders zitten met de
handen in het haar.
De wensen en rechten van de bevolking van de Arabisch landen kan men niet eeuwig met repressie onder
de duim houden. De emmer liep al langer over, maar de vloedgolf die er nu over de rand gutst lijkt niet meer
te stoppen. Al bijna een week komen de Egyptenaren massaal de straat op en roepen ze om het vertrek van
Mubarak en om hervormingen. Ze laten zich niet meer de mond snoeren. De Egyptenaren zijn het zat na 30
jaar armoede, werkloosheid, censuur en onderdrukking. De beste vriend van Israël en het Westen moet
gaan, zo vinden ze.
De leugens van de despoten - "ofwel ondersteunen jullie ons of de Islamisten zullen hier aan de macht
komen" - hebben geen effect meer. Vooral omdat het duidelijk is dat die 'dreiging' in Egypte allang geen
realiteit meer is. De moslimbroederschap is weliswaar niet weg te cijferen, maar vormt met de politieke steun
van zo'n 20% van de bevolking absoluut geen meerderheid. Bovendien zijn ze jarenlang op brute wijze
vervolgd en zijn veel van hun ideologische leiders daardoor van het toneel verdwenen. Nee, de opstanden in
Tunesië en Egypte worden ondersteund door een brede meerderheid in de bevolking, en hebben met de
Islam niets te maken. Het gaat de mensen om vrijheid, om minder ongelijkheid, minder corruptie en om het
wegwerken van een dictator die hen en het land samen met zijn clan dertig jaar lang heeft uitgezogen.
Hoezeer het beleid in het Westen met betrekking tot de Arabische wereld door Israël wordt bepaald blijkt uit
de niet aflatende zorgen die worden geuit over wat de komende grootschalige omwenteling voor Israël zal
betekenen. Politiek en media (twee handen op één buik) moeten naar buiten toe doen alsof ze het streven
naar democratie, het afzetten van de dictators en de roep om vrije verkiezingen in Egypte en andere landen
een goed streven vinden. Tegelijkertijd verdwijnen daarmee echter vrijwel zeker de pro-Israëlische regimes,
waardoor het hele Midden-Oostenbeleid van het Westen in duigen valt.
De chef van de Egyptische geheime dienst kwam elke week bijeen met zijn Israëlische collega om te
bespreken hoe ze de Palestijnen in Gaza zouden aanpakken. Zonder de actieve ondersteuning van de
Egyptenaren zou het voor Israël onmogelijk zijn het getto hermetisch afgesloten te houden. Egypte werd
door Israël vooraf op de hoogte gebracht van Operation Cast lead, men maakt gezamenlijk plannen om
Hamas klein te krijgen en werkt actief samen om de Palestijnse autoriteit van verrader Abbas aan de macht
te houden. Dat laatste is overigens helemaal niet gelukt.
Het was uiteindelijk deze chef van de Egyptische geheime dienst, Omar Suleiman die door Mubarak
eergisteren tot vice-president benoemd werd; uitgerekend de man die geestdriftig met de Amerikanen
samenwerkte bij het ontvoeren en martelen van onschuldige Arabieren, ze bekentenissen afdwong en ze
vervolgens naar Guantanomo stuurde. Maar Suleiman is niet degenen die voor de Amerikanen het vuile
werk opknapt. Vanwege zijn goede kennis van het Engels is hij vooral de verbindingsman voor alle 'speciale
relaties' tussen Caïro en het Witte Huis. De Egyptenaren wisten heel goed wie deze meneer is, en het is dan
ook niet verbazend dat het 'gebaar' van Mubarak niet gewaardeerd werd in de straten van Caïro, Alexandrië
en Suez.
De buitenlandse politiek van het Westen in de Arabische wereld heeft volledig gefaald en de mensen die er
wonen weten dondersgoed aan wie ze de tientallen jaren van armoede en onderdrukking te danken hebben,
en ze weten ook waarom. De afgelopen dagen zijn vrijwel alle Westerse leiders ontmaskerd als
Machiavellistische huichelaars, sprekend met gespleten tong, die dictators steunen zolang ze de belangen
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van Israël behartigen. Dat de lokale bevolking daaronder zwaar te leiden heeft kan onze voorvechters van
vrijheid en democratie - door ons gekozen - geen bal schelen. Maar dat tijdperk is nu voorbij.
Het zal echter geen gemakkelijk strijd worden voor de mensen in Egypte, Jordanië, Saoedi-Arabië, en
Jemen. Na enkele dagen open berichtgeving in de Westerse media sloeg de toon gisteren (zondag) al
merkbaar om. Op Al Jazera kwamen meer en meer spindoctors van de Zionistische heersers in Washington
aan het woord, die er vooral op wezen dat het Suezkanaal economisch te belangrijk is, dat een Islamitische
regering in Egypte het Westen niet langer zal steunen in zijn strijd tegen het niet bestaande Al Qaida en de
positie van Hamas in Gaza alleen maar zal versterken.
Ook waren er veel beelden van van Egyptenaren die zich beklaagden over het gebrek aan orde in de
straten, waren er de onverklaarbare vernielingen in het Museum van Oudheden en was er ineens zeer veel
aandacht voor de plunderingen.
Het heeft er alle schijn van dat de gevestigde media proberen de grote sympathie die er buiten Egypte is
voor de opstandige bevolking te doen omslaan, zodat geen haan er over pakweg een week of twee weken
naar zal kraaien wanneer het regime van Mubarak met hulp van de VS en Israël de opstand op gruwelijke en
bloedige wijze zullen proberen neer te slaan.
De staat Israël kan alleen bestaan met een fictief vijandbeeld van zogenaamd vijandige staten om zich heen,
die echter in het geniep zeer goed samenwerken met de VS en Israël om de eigen bevolking eronder te
houden en de wereld te laten denken dat Israël doorlopend gevaar loopt. Alleen zo krijgt men de enorme
financiële steun, kunnen de Zionistische bankiers perverse hoeveelheden geld verdienen aan de oorlogen
tegen Irak en Afganistan en kan Israël ongestraft een genocide doorvoeren tegen de Palestijnen en hun land
stelen.
Arabische democratieën die gedragen worden door de wil van het volk en hun soevereiniteit herwinnen zijn
vanuit Israëlisch standpunt het slechtste dat er gebeuren kan. Daarmee verdwijnt hun identiteit, hun imago
en hun zelfbeeld als eeuwig slachtoffer dat ze zo dringend nodig hebben.
***
Vrij naar 'Warum der Westen im Nahen Osten alles falsch macht'.
Vertaling© en toevoegingen door Willem Huntelaar
http://www.zonnewind.be/afrika/egypte/westerse-politiek.shtml

Bloed van bewoners Golf van Mexico zit vol giftige stoffen
Bron / origineel: (c) www.hln.be
De olieramp in de Golf van Mexico lijkt intussen al ver achter ons te
liggen, maar zoals voorspeld zal het leven in en rond het
rampgebied nog lang met de gevolgen te kampen krijgen. Ook de
kustbewoners, zo blijkt uit de analyse van bloedtesten. De
testpersonen hebben een veel te hoge hoeveelheid giftige stoffen in
hun bloed.
Negen maanden geleden begon het drama in de Golf na een
explosie op een platform van BP. In Louisiana lieten twaalf bewoners in het najaar een bloedanalyse
uitvoeren. Het ging zowel om mensen die hielpen bij de schoonmaak als mensen die in de buurt van de kust
wonen. De testpersonen waren zes vrouwen, vier mannen en twee kinderen.
Vier personen bleken een hoog benzeengehalte in het bloed te hebben. Dat is een chemische stof die
afkomstig is van de olie. De stof kan verschillende medische problemen veroorzaken, zoals bloedarmoede,
leukemie en menstruatieproblemen. Bij iedereen werd ethylbenzeen aangetroffen en op één na had
iedereen ook xyleen in het bloed. Ethylbenzeen veroorzaakt schade aan het gehoor en de nieren,
duizeligheid en zelfs kanker. Xyleen kan leiden tot duizeligheid, hoofdpijn en huidirritatie. De kinderen
droegen het grootste aantal chemische stoffen in hun lichaam. Een jongen van tien ondervindt ernstige
ademhalingsproblemen door de blootstelling aan de olie.
Het Witte Huis heeft beloofd om de gezondheidsproblemen aan te pakken, maar de bewoners van de Golf
hebben nog niets vernomen. Er heerst dan ook ongenoegen bij de slachtoffers die vinden dat de regering te
weinig aandacht voor hun gezondheid heeft.
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Seymour Hersh: "Hoge Amerikaanse legerofficieren lid van Orde van Malta, Opus Dei"
26 januari 2011 door: Stephen C. Webster
Onderzoeksjournalist Seymour Hersh heeft in zijn lange carrière al heel wat grote nieuwsfeiten onthuld,
maar het ontmaskeren van geheime genootschappen binnen de hoogste echelons van het Amerikaanse
leger kon wel eens de grootste van allemaal zijn. Volgens een vorige week in Foreign Policy gepubliceerd
rapport heeft Hersh vorige week tijdens een lezing in Doha, Qatar precies dat gezegd.
Hersh zei dat hij momenteel werkt aan een nieuw boek dat dieper ingaat op de manier waarop "acht of
negen neo-conservatieven - radicals zo u wilt - de Amerikaanse regering hebben omver geworpen."
"Het is niet alleen het feit dat de neoconservatieven de macht hebben overgenomen, maar ook hoe
eenvoudig het was, hoe het Congres verdween en hoe de pers er een deel van werd, hoe de bevolking
ermee instemde," aldus de gepubliceerde citaten van Hersh.
Hij beklaagde zich ook over de manier waarop president Obama de ergste misbruiken van de Bush-regering
voortzet. "Net op het moment dat we een grote, boze neger nodig hadden kregen we die niet," zou Hersh
hebben gezegd.
In het rapport van Foreign Policy stond ook dat zij "in de winkel van Cheney" zich geen zorgen maakten over
de vernietiging die de invasie van Irak veroorzaken.
De mentaliteit was volgens Hersh: "Wat is dit nou? Waar maken ze zich nou allemaal zo druk om? Al die
politici en de pers, ze maken zich allemaal druk vanwege dat beetje plunderen. Snappen ze het dan niet?
We gaan moskeeën vervangen door kathedralen. En als we de olie te pakken hebben kan het niemand
meer een blauwe kloot schelen."
Dat zou volgens Hersh de instelling zijn geweest: moskeeën vervangen door Kathedralen. "En die instelling
vind je terug in een heel groot deel van het Joint Special Operations Command [JSOC]."
De Amerikaan zei tijdens zijn lezing ook dat generaal Stanley McChrystal, vice-admiraal William McRaven
en anderen binnen het JSOC lid waren van de Orde van Malta en van Opus Dei, twee duistere katholieke
genootschappen.
"Zij zien wel wat ze doen: het is een kruistocht, letterlijk," aldus Hersh. "Ze zien zichzelf als de
beschermheren van het Christendom. Ze beschermen de Christenen tegen de Moslims, net als in de 13e
eeuw. Het is hun doel." Hij voegde eraan toe dat leden van deze genootschappen een aantal geheime
insignia hebben ontwikkeld die staan voor "het hele idee dat dit een culturele oorlog is" tussen twee religies.
Het is waar dat George Bush in zijn eerste toespraak na de aanslagen van 11 september 2001 sprak over
een "kruistocht" tegen de vermeende daders (moslims).
In de Amerikaanse media gonst het de laatste weken van de berichten dat Amerikaanse rekruten met
religieuze middelen worden geïndoctrineerd. Zo verscheen er een aantal berichten over soldaten die waren
gezakt voor hun "spirituele fitnesstest" als onderdeel van hun "intellectuele fitness". Soldaten zouden
gedwongen worden religieuze bijeenkomsten bij te wonen en hun trouw aan de Christelijke God moeten
zweren.
Of de beweegredenen nu alleen corporatistisch zijn, of religieus of (waarschijnlijker) allebei: Hersh bevestigt
wat velen al lange tijd vermoeden: 11 september 2001 was een staatsgreep onder leiding van Dick Cheney,
Donald Rumsfeld en enkele luchtmachtofficieren, uiteraard gestuurd door geldschieters achter de coulissen.
***
Verkorte versie van High-ranking members of US military part of „Knights of Malta,‟ „Opus Dei,‟ reporter
claims verscheen op 21 januari
Vertaling© en toevoegingen door Willem Huntelaar
http://www.zonnewind.be/politiek/verenigde-staten/seymour-hersh-orde-van-malta.shtml

Dictatuur sluit internet, telecom af voorafgaand aan March Of Millions
Bron / origineel: johnito.blogspot.com
In de aanloop naar de grote "March of Millions", gepland in Cairo op dinsdag 1
februari, heeft de Egyptische dictator Mubarak, die niet beseft dat hij de macht niet
meer heeft, besloten het internet en mobiele netwerk plat te leggen. Behalve dan
van financiële instituties en de ministeries (hint)
Zie dit blog om te zien hoe jij de Egyptenaren kunt steunen om, desnoods analoog,
online te blijven. Niet overtuigd? Luister dan eerst even naar deze gesproken tweet
vanuit Egypte. Doe iets. Want van ons zogenaamd vrijheidslievende gedoogkabinet hoeft het Egyptische
volk weinig te verwachten. Hoe zou dat toch komen...
Volg Al Jazeera English live.
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'Geheim overleg regering Obama met Moslim Broederschap Egypte'
Tijdens zijn bezoek aan Egypte in 2009 werd Faraobama door de
Egyptenaren als een ware god vereerd.
Nog meer olie op het vuur voor degenen die er toch al van overtuigd
waren dat Barack Hussein Obama de eerste heimelijk islamitische taqiya
president van de Verenigde Staten is. Volgens een Egyptische
overheidsofficial heeft de regering Obama afgelopen weekend de
voormalige Amerikaanse ambassadeur Frank Wisner naar Caïro
gezonden om daar in het geheim overleg te voeren met de Moslim Broederschap over de toekomst van
Egypte na de -mogelijk al aanstaande- val van president Mubarak. Het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft het bericht bevestigd noch ontkend.
Wisner zou in de Amerikaanse ambassade gesproken hebben met Issam El-Erian, een belangrijke leider
van de Egyptische afdeling van de Moslim Broederschap. De bewering van de Egyptische official staat niet
op zichzelf; vanuit verschillende hoeken werd de regering Obama de afgelopen dagen beschuldigd van het
aanmoedigen van de protesten in Egypte, om zo het aftreden van president Mubarak -ruim 30 jaar de
belangrijkste Arabische bondgenoot van de VS- te bespoedigen, ten gunste van Mohamed ElBaradei, de
voormalige topman van het IAEA die naar het zich laat aanzien een stroman van Iran is (2).
De Moslim Broederschap heeft als hoofddoelstelling de verspreiding van de islam over de hele wereld en de
invoering van de islamitische sharia wetgeving. De Broederschap zelf predikt geweldloosheid, maar onder
andere Hamas en al-Qaida zijn de gewapende takken van de islamisten. Mohamed ElBaradei, die zich
afgelopen week als de belangrijkste oppositieleider opwierp, geniet de steun van de Moslim Broederschap
en is kandidaat voor de Egyptische presidentsverkiezingen die later dit jaar worden gehouden.
Het Witte Huis heeft bijna openlijk de Egyptische volksopstand aangemoedigd. Minister van Buitenlandse
Zaken Hillary Clinton riep op tot een 'ordelijke overgang' naar een democratie, ondanks het feit dat de
Moslim Broederschap de grootste en machtigste oppositiepartij is. Ook Obama zegde zijn steun toe voor
een 'overgang' die recht doet aan de aspiraties van de Egyptenaren. Egyptische officials waarschuwden
echter dat juist de Moslim Broederschap het meeste te winnen heeft bij politieke hervormingen. (1)
Waar die hervormingen mede op neer zullen komen liet Muhammad Ghannem, een prominent lid van de
Broederschap, afgelopen weekend al weten. Tegenover het Iraanse Nieuws netwerk Al-Alam verklaarde hij
dat als de Broederschap in Egypte aan de macht komt het Suez kanaal gesloten en de gasleveringen aan
Israël gestopt moeten worden. Tevens riep hij de Egyptische bevolking op zich voor te bereiden op een
nieuwe oorlog tegen Israël. (3)
Xander - (1) World Net Daily
(2) 31-01: 'ElBaradei, gesteund door Moslim Broederschap, is stroman van Iran'
(3) 01-02-11: Moslim Broederschap: Egypte moet oorlog voorbereiden tegen Israël

Mexicaansegriep-doden vaak H1N1-gevaccineerden!
Ingevoerd: 31-01-2011, geplaatst door: Redactie Earth Matters
Bron: Gezondheids Net
De Mexicaanse Griep lijkt weer zijn kop op te steken en natuurlijk ook
de vaccinatie daar tegen. Maar hoe goed helpt deze vaccinatie
eigenlijk?
Volgens recente berichten zouden er al minstens 20 mensen overleden
zijn aan de (Mexicaanse) griep. Maar dat er van de 20 mensen die zijn
overleden aan de gevolgen van 'mexicaanse'griep minstens 4 waren
gevaccineerd met het 'mexicaanse'griep-vaccin wordt niet gezegd en toont weer eens aan dat die vaccins
niet werken. Ook het feit dat, van alle Mexicaanse grieppatiënten nu 43 procent al een andere aandoening
heeft en 79 procent al is gevaccineerd, lijkt ook niet van belang te zijn.
Van de 78 patienten in het ziekenhuis met 'mexicaanse' griep, was 12 procent al gevaccineerd met het
'mexicaanse'griep-vaccin. Dit toont alweer aan dat die vaccinaties niet werken! Ook lijken de sterfgevallen
van gevaccineerde mensen ook niet van belang te zijn om te melden.
Vooral jonge kinderen en scholieren zijn geveld door de griep, meldt het Nederlands instituut voor onderzoek
van de gezondheidszorg Nivel.
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VS roept alle ambassadeurs terug naar Washington; Wat is er gaande?
Tijdens rellen in brand gestoken auto in de Libanese havenstad
Tripoli. Gaat de unieke ambassadeursbijeenkomst in Washington
over de onrust in het Midden Oosten, of is er meer aan de hand?
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft alle
ambassadeurs uit het buitenland teruggeroepen naar Washington
voor een bijzondere vergadering aanstaande maandag. Aangezien
dit volgens officials nog nooit eerder in de geschiedenis is gebeurd
wordt vermoed dat er iets heel bijzonders of urgents aan de hand is;
sommigen denken zelfs dat er een grote omwenteling of crisis in of
rond de VS -met mogelijke gevolgen voor de hele wereldaanstaande is.
Officiële media speculeren dat het mogelijk met de zich over steeds meer Arabische landen verspreidende
massale rellen en demonstraties te maken heeft; ook zou de nood aan de man kunnen zijn vanwege gelekte
(WikiLeaks) documenten of zou de regering besloten hebben om fors te snijden in de Amerikaanse hulp aan
het buitenland. Clinton is overigens ook van plan om alle ambassadeurs -afkomstig uit 260 ambassades en
consulaten in meer dan 180 landen- persoonlijk te spreken.
Natuurlijk wordt er op het internet druk gespeculeerd over de ware reden van deze unieke bijeenkomst. Gaat
er iets gebeuren op het gebied van de economie of de koers van de dollar, bijvoorbeeld een plotseling forse
devaluatie? Een andere mogelijkheid -een oorlogsverklaring- lijkt gezien de omstandigheden in de VS en de
wereld niet erg waarschijnlijk.
Geruchten over naar buiten gelekte informatie spreken in ieder geval over iets zeer verontrustends, een
ernstig probleem, mogelijk een aankondiging en/of actie die zal worden ondernomen die de wereld zal
schokken. Sommige commentaren spreken van het 'wachten op nadere informatie' over een 'defensieve
houding' of 'onderwerping' aan één of andere 'macht'. (2)
Enkelen denken dat er 'bewijs' van iets geleverd zal worden dat de overtuigingen en het geloof van velen
aan het wankelen zal brengen. Mogelijk heeft het enige weken geleden veronderstelde inschakelen van
enkele topwetenschappers voor een zeker onderzoek naar 'iets' hiermee te maken.
Speculaties te over wat dit 'iets' zou kunnen zijn. Wordt er mogelijk 'bewijs' geleverd van het bestaan van
'aliens'? Sommige christenen denken in ieder geval dat de onthulling -áls het tenminste een onthulling is'luciferiaans' van aard zal zijn en onderdeel zal uitmaken van de grote eindtijd misleiding die in de Bijbel
wordt voorzegd. Overigens is het niet gezegd dat de (echte) onderwerpen die met de ambassadeurs worden
besproken onmiddellijk wereldkundig zullen worden gemaakt. Wat er aanstaande maandag ook op het
programma staat, het lijkt om iets zeer belangrijks te gaan waar de hele wereld binnen niet al te lange tijd
mee te maken zal krijgen.
Xander - (1) MSNBC ; (2) Steve Quayle ('Vigilant One')

Tienduizend vluchten afgelast door sneeuwstorm in VS
© ap HLN update © epa
In de Verenigde Staten zijn meer dan tienduizend vluchten
geannuleerd wegens een sneeuwstorm en aanvriezende regen
die een groot deel van het land in de ban houden. Dat meldt
FlightAware, een website gespecialiseerd in luchtverkeer.
Zo‘n 100 miljoen Amerikanen, van het centrum tot de oostkust,
worden bedreigd door de zogenaamde ‗mammoth storm‘.
Gisteren waren al achthonderd vluchten geannuleerd.
De belangrijke luchthaven van Dallas-Fort Worth en ook die van Kansas City waren vandaag zelfs even
gesloten door het slechte weer.
Weerslag op Europees luchtverkeer
Het winterweer in de Verenigde Staten heeft ook gevolgen voor het Europese luchtverkeer. Op de
luchthaven van Zaventem zijn verschillende vluchten van en naar de VS geannuleerd. Dat heeft de
woordvoerder van Brussels Airport, Jan Van der Cruysse, gemeld.
―Jet Airways, US Airways, United Airlines, American Airlines en Delta Airlines vliegen op Zaventem. Enkele
van die vluchten zijn geannuleerd, onder meer uit Chicago en New York‖, luidt het. Aangezien de toestellen
niet tot in België geraakt zijn, betekent dat ook dat er verschillende vluchten vanuit Zaventem niet kunnen
plaatsvinden. ―De betrokken reizigers zijn in principe al op de hoogte gebracht van de annulaties maar we
raden hen toch aan contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij‖, zo klinkt het nog. (afp/adb/kve)
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'Tektonische plaat Indonesië begeeft het; Java al 6 meter in zee gezonken'
Ook gevolgen voor Pakistan, Thailand, Vietnam, Nieuw Zeeland en de Filippijnen
Satellietfoto's laten zien dat de kustgebieden van het
Indonesische eiland Java zo'n 6 meter in zee zijn gezonken.
Terwijl de wereld wordt overspoeld door steeds chaotischer
wordende taferelen in landen, volken, de natuur en het weer,
ontdekten researchers onlangs een gebeurtenis die tot nu toe
uit het wereldnieuws zou worden gehouden: het Indonesische
eiland Java is in korte tijd 6 meter de zee in gezonken.
Laaggelegen kuststroken zijn ondergestroomd waardoor hele
dorpen onder water zijn verdwenen. Omdat in onder andere
Pakistan hetzelfde aan de hand lijkt te zijn hebben sommige
onderzoekers de conclusie getrokken dat de tektonische platen
onder Indonesië en Pakistan het aan het begeven zijn.
Op 17 januari 2011 vonden er als gevolg van zware regenval
op diverse Indonesische eilanden overstromingen plaats. Deze
overstromingen zijn daar op zich niets bijzonders, ware het niet
dat er geen enkele reden voor was dat ook de kustgebieden
onderliepen. Het hoofd van de Sociale Dienst van de oostelijke
Nusa Tenggara provincie (NTT), Piter Manuk, erkende dat er
iets niet klopte. 'De inwoners raakten in paniek door de
overstroming omdat ze deze niet verwachtten. Er waren
namelijk geen aanwijsbare oorzaken voor. Het was de eerste
keer in geschiedenis van dit gebied dat zoiets gebeurde.'
Er bleek geen sprake van overstromende rivieren en ook niet
van een tsunami of plotseling optredende hoge golven vanuit
de oceaan. Researchers controleerden de beelden van Google
Satellite en zagen onmiddellijk dat er iets anders aan de hand
was. Het eiland Java bleek recent opnieuw gefotografeerd te
zijn en iets waar de internationale media totaal geen aandacht
hadden besteed bleek aan de hand van de satellietfoto's nu
overduidelijk: Java was ongeveer 6 meter de zee in gezonken.
Hier nog een aantal foto's waarop dit goed is te zien:
Pakistan, Nieuw Zeeland, Thailand, Vietnam, Filippijnen
De heftige beelden van de enorme overstromingen in Pakistan,
waar zo'n 2000 mensen bij omkwamen, zullen velen nog helder
voor ogen staan. Wat betreft het aantal getroffen mensen -ruim
20 miljoen- was deze ramp groter dan de tsunami in de
Indische Oceaan (2004), de aardbeving in Kashmir (2005) en
de aardbeving in Haïti (2010) bij elkaar opgeteld. Zo'n 280.000
hectare katoen, 81.000 hectare suiker, eenzelfde hoeveelheid
rijst, 200.000 hectare tarwe en 120.000 hectare stalvoer en
opgeslagen graan gingen verloren. In totaal liep zo'n 7 miljoen
hectare van Pakistans belangrijkste vruchtbare gebieden onder
water. Ook kwamen er zo'n 200.000 stuks vee om het leven.
Pakistan wordt regelmatig getroffen door overstromingen, maar
de laatste keer was anders dan voorheen: het water trok zich,
wat normaal gesproken altijd gebeurd, niet terug. Een mogelijke
verklaring is dat de Indo-Australische tektonische plaat is gaan
hellen en het land is weggezakt, waardoor het water niet meer
kon wegstromen. Het nieuws dat een groot deel van het
ondergelopen land in Pakistan nooit meer herwonnen zal
kunnen worden, wordt net zoals de ondergelopen kustgebieden
van Java door geen enkele nieuwsdienst gemeld. Pakistan lijkt
er echter een permanent merengebied bij te hebben gekregen.
De helling van de Indo-Australische plaat heeft directe
gevolgen gehad voor de onder de oceaan gelegen breuklijn
KTT (Kermadee Tonga Trench), die dwars door de op twee na grootste stad van Nieuw Zeeland,
Christchurch, loopt. Hierdoor werd deze stad op 3 september 2010 getroffen door een forse aardbeving,
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waardoor grote delen van de stad werden vernield. Deze tektonische aanpassing heeft de 'tong' van de
Euraziatische Plaat onder druk gezet, met als gevolg dat Indonesië is begonnen te zinken.
Zes maanden later gaf het Aarde Observatorium van de NASA toe dat aan de hand van satellietbeelden
geconcludeerd moest worden dat het verhoogde land in Pakistan zo'n 3 meter was gedaald. 'De beelden
van december 2010 laten de omvang van de nog altijd aanwezige overstromingen zien. Ook langs de kust
bij de stad Thatta is er permanente schade door overstromingen. Alhoewel de omstandigheden ten opzichte
van twee maanden eerder opmerkelijk zijn verbeterd, zijn er ook blijvende overstroomde gebieden te zien
die vorig jaar nog niet bestonden.'
Vorige week vrijdag plaatsten we dit artikel waarin seismologen aangaven dat twee tektonische platen onder
de Stille Oceaan -de Juan de Fuca plaat en de Noord Amerikaanse plaat- onder hoogspanning staan en dat
er in theorie op ieder moment een zware beving kan plaatsvinden die een tsunami van 10 meter hoog zou
veroorzaken, die zowel de hele westkust van de VS als de oostkust van Japan zou wegvagen. Nu ook de
tektonische platen in het aangrenzende Verre Oosten voor grote problemen zorgen lijkt de hele planeet op
het randje van enorme tektonische veranderingen -en daardoor dramatische gebeurtenissen- te staan.
1. Bevestigd is dat gebieden in Pakistan 3 meter zijn gedaald.
2. Ook Thailand (Bangkok) ondervindt problemen met de afvoer van vloedwater.
3. Het Indonesische eiland Java is 6 meter in zee gezonken. Wegen en stukken land langs de
afwateringskanalen zijn aan het instorten.*
4. In Vietnam heerst een ware epidemie van 'sinkholes', diepe gaten die plotseling in de grond ontstaan. Dit
is nog een indicatie dat de tektonische platen aan het verschuiven zijn.
5. Ook de tektonische plaat op de Filippijnen is aan het zakken, met eveneens overstromingen als gevolg.
(1)
De Bijbel voorzegt dat in de allerlaatste fase van de eindtijd bergen en eilanden van hun plaats zullen
worden gerukt en veel volken doodsangsten zullen uitstaan vanwege het 'bulderen van de zee'. Is deze tijd
nu aangebroken?
* Informatie van 1 week geleden. Nog recentere satellietbeelden om dit te bevestigen kon ik niet vinden. Als
de Indo-Australische plaat inderdaad aan het kantelen is, zou de watersnoodramp in Australië hier dan ook
mee te maken kunnen hebben? Een andere vraag is of de andere Indonesische eilanden vergelijkbare
problemen hebben die niet door de media worden opgemerkt.
Xander - (1) Destination Yisra'el

Moslim Broederschap: Egypte moet oorlog voorbereiden tegen Israël
Heel Egypte wil definitief af van Mubarak. Maar wie krijgt daarna de
macht? Als het de Moslim Broederschap wordt dan dreigt er groot
gevaar voor Israël.
Uit het zicht van de Westerse camera's en journalisten liet
Muhammad Ghannem, een leidinggevend lid van de Egyptische
Moslim Broederschap, het Iraanse Nieuws netwerk Al-Alam weten
wat het plan is als president Mubarak eenmaal definitief van de troon
is gestoten: oorlog met Israël. Volgens de Hebreeuwse zakenkrant
Calcalist zei Ghannem tegen de Iraanse journalisten dat als eerste
het Suez Kanaal moet worden gesloten, de enige en daarom van
levensbelang zijnde vaarweg tussen de Middellandse Zee, de Rode Zee en de Indische Oceaan. Vervolgens
moet de levering van aardgas aan Israël gestopt worden 'zodat het regime Mubarak zal vallen.' Ghannem
liet er vervolgens geen misverstand over bestaan waar dit toe moet leiden. 'Het volk moet zich voorbereiden
op oorlog tegen Israël. De wereld moet begrijpen dat het Egyptische volk overal op voorbereid is om van dit
regime af te komen.' Daarnaast prees Ghannem de soldaten die door Mubarak werden ingezet in de
Egyptische steden. 'Zij zullen hun broeders niet vermoorden,' aldus Ghannem. Hij voegde daar aan toe dat
de Amerikaanse regering door de vele miljoenen demonstranten die zich op straat begaven gedwongen
werd om af te zien van plannen om Mubarak in het zadel te houden. (1) Ook op het Amerikaanse Fox News
werd enkele dagen geleden al openlijk gespeculeerd (2) over een mogelijke oorlog tussen Egypte en Israël,
afhankelijk van wie er na de volksopstand de macht in handen zal krijgen. Is dat het leger dan is een oorlog
niet waarschijnlijk; wordt het de Moslim Broederschap, dan is de dreiging van een nieuwe oorlog tegen Israël
dus zeker aanwezig. Gisteren waarschuwde de Israëlische premier Netanyahu voor een machtsovername in
Egypte door radicale moslims. 'Israël wil de al ruim 30 jaar durende vrede bewaren,' verduidelijkte hij.
'Niemand hier wil terug naar de moeilijk tijd van daarvoor.' Dat was de reden waarom Netanyahu
toestemming aan Egypte gaf om voor de eerste keer sinds het sluiten van het vredesverdrag in 1979 enkele
honderden soldaten het Sinaï schiereiland op te sturen. (3)
Xander - (1) Jerusalem Post ; (2) YouTube ; (3) Jerusalem Post
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Van Rompuy:"The bloc must not be seen as a new Moscow"
di, 01/02/2011 - 12:37 — Ivo
Onze ondemocratische (niet gekozen) Europese President Herman Van Rompuy
weet de ene 'treffende' uitspraak na de andere te doen: de scriptschrijvers kunnen
er kennelijk niet genoeg van krijgen! Bij een bezoek aan de Poolse Universiteit van
Warschau pleitte Van Rompuy voor een krachtige verdediging tegen de groei van
―wantrouwen en angst‖ tegen de Europese Unie. Het argument luidde dat ― The
bloc must not be seen as a new "Moscow", but instead, the "Fatherland of peace."
"Sometimes, in the heat of the debate, the image of 'Brussels' is linked to the role
of 'Moscow' in the Cold War. One should not accept this comparison,"
Als we nu het woord 'peace' vertalen naar de interpretatie van de Elite, dan kom je altijd uit op oorlog en ook
de term 'Fatherland' is voor hen een bekend begrip van een recentelijk verleden. In zowel oud-Rusland en
nazi Duitsland werden de termen 'Fatherland' en 'peace' veelvuldig gebruikt in propaganda. Dat de
vergelijking die blijkbaar gemaakt wordt door de sceptici binnen het Europees Parlement, 'niet mag' van Van
Rompuy, is absurd. De EU heeft juist alle trekken van een communistische instelling.
De Eurocraten voelen blijkbaar de hete adem in hun nek en doen er alles aan legitieme kritiek op de logge
ondemocratische instituties te verdraaien zodat het grote publiek geen lucht krijgt van een breed gedragen
afkeer van de huidige EU. Al eerder liet Van Rompuy zich uit over de het gevaar van de Euro-scepticisme.
"We have together to fight the danger of a new euro-scepticism," he said at the time. "Fear leads to egoism,
egoism leads to nationalism, and nationalism leads to war ... It is a feeling all over Europe, not of a majority,
but everywhere present." "There is a perception that the single market is less popular than in the past and
that it is seen by many Europeans with suspicion and fear. We have to reconcile both the citizens - citizens
as consumers and as employees - and the entrepreneurs with Europe."
Het bezoek van Van Rompuy aan de universiteit maakt deel uit van de route die ook langs de ministerpresident Donald Tusk gaat . Tusk is zeer westers gezind. Tusk is aan de macht gekomen na de dood van
de toenmalige president Lech Kaczynski die omkwam met een grote delegatie hoge politici en militairen bij
een nog altijd mysterieuze vliegtuigramp. Tegenlicht: Brief uit Polen
Wij (de alternatieve media) denken dat Kaczynski vermoord is door mensen die Polen liever helemaal bij de
EU zag aansluiten. Kaczynski zag namelijk geen heil in een algehele toetreding tot Europa. Polen is een
belangrijk land wegens zijn geopolitieke ligging. Om deze positie uit te buiten , is het van groot belang dat
Polen zich achter de juiste mensen schaart (EU, banken, Amerika) . Polen kan in de toekomst dan ook veel
geld tegemoet zien vanuit Europa en Amerika. Voor Amerika is Polen en haar buurlanden van groot
strategisch belang ten opzichte van Rusland. Maar ook tegen het vermeende gevaar uit Iran. Nog altijd staat
een raketschild dat geplaatst wordt in Polen nog op de politieke agenda, naast enige militaire basissen.
Net als de democratie was ook het communisme gefinanceerd door de Big Boys (de machthebbers) en
hadden beide zo haar functie. De start van Europa als een Unie begon al ondemocratisch en is alleen maar
in het belang van de grote banken en coöperaties. Met als einddoel een onderdeel te worden van de Nieuwe
Wereldorde.
Bron en video‘s: http://www.wacholland.org/nl/nieuws/van-rompuythe-bloc-must-not-be-seen-new-moscow

Rechter: Gezondheidswet Obama ongeldig
Bron / origineel: (c) www.refdag.nl
MIAMI (ANP/RTR) – Een federale rechter in Florida heeft maandag de
gezondheidswet van president Barack Obama ongrondwettelijk verklaard.
Roger Vinson bepaalde dat het Amerikaanse Congres zijn bevoegdheid
heeft overschreden door mensen te verplichten een
ziektekostenverzekering af te sluiten. De zaak was aangespannen door 26
Amerikaanse staten. De gezondheidswet bepaalt dat elke Amerikaan vanaf
2014 een verzekering moet hebben, op straffe van een boete. Door de wet
moeten miljoenen onverzekerde Amerikanen toegang krijgen tot de gezondheidszorg. Tegelijkertijd hoopt
Obama met de wet de enorme kosten van de zorg terug te dringen.
Vinson werd in 1983 door de toenmalige, Republikeinse president Ronald Reagan aangesteld.
Een rechter in de staat Virginia bepaalde in december ook dat Amerikanen zelf moeten kunnen beslissen of
ze een zorgverzekering willen. Dat was de eerste juridische tegenslag voor de wet, die naar verwachting op
termijn ook voor het Hooggerechtshof terecht zal komen.
Twee andere federale rechters bepaalden juist dat de nieuwe wet de grondwet niet schendt.
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Vreemde seismische activiteiten wereldwijd
2-1-2011 Ook New Madrid (Usa) begint te bodem te rommelen! Is er
een verband tussen de seismische activiteiten van de laatste tijd en
het sterven van duizenden dieren? Wereldwijd gebeuren insnel
tempo uiterstmerkwaardige natuurfenomenen, de tektonische
plaatenrond Indonesie schuiven met onkende snelheid. Java ligt nu
al 6 meter dieper in zee. Eerder hebben we gemeld dat Yellowstone
Park momenteel in seismische activiteit stijgt. Nu blijkt Yellowstone
Park niet de enige omgeving te zijn die de afgelopen dagen en
weken actiever wordt op seismisch gebied.
New Madrid, gelegen in Missouri in de VS, lijkt ook van zich te doen
spreken de afgelopen dagen. Naast de duidelijke seismische activiteit in de omgeving, blijken er ook dieren
massaal het gebied te verlaten volgens omwonenden. Op verschillende internet fora, melden omwonenden
dat er massaal dieren aan het verdwijnen zijn. Het is niet zo dat deze dieren op mysterieuze wijze het leven
laten, zoals de afgelopen weken meerdere dieren dat doen. Maar de dieren lijken de omgeving te verlaten.
Volgens velen is dit een teken dat er binnenkort een natuurramp van grote proportie zal plaatsvinden in de
omgeving. gezien de stijgende seismische activiteiten, gokt men op een aardbeving.
Regenboog wolken
Naast de verdwijnende dieren, worden er de afgelopen dagen ook veel meldingen gemaakt van regenboog
wolken. Dit fenomeen wordt vaak gekoppeld aan een naderende seismisch of zelfs vulkanisch evenement.
Vaak worden deze regenboog wolken namelijk net voor grote aardbevingen of vulkanische uitbarstingen
gezien. Dit was ook het geval voor de uitbarsting van de Japanse vulkaan een paar dagen geleden. Nu lijken
deze wolken ook boven de VS gesignaleerd te worden. Of dit inhoudt dat er binnenkort een grote seismische
ramp zal plaatsvinden is nog maar de vraag. Maar het feit dat veel omwonenden de vertrekkende dieren
melden en deze regenboogwolken, lijkt er steeds meer op te wijzen dat er iets staat te gebeuren.
New Madrid (Usa)
New Madrid en omgeving, staat bekend als een zeer seismisch actieve plek. Dus aarbevingen zijn daar niet
zo heel erg vreemd. Het ligt precies op één van de grotere breuklijnen die de VS kent. Het vreemde aan de
recente activiteiten is de stijging in frequentie en kracht.
Geruchten
Momenteel gaat het hier voornamelijk nog om individuele meldingen van burgers en aanwijzingen op
seismische websites. Geen van de reguliere mediabronnen heeft ook maar iets gemeld over de verdwenen
dieren of de regenboog wolken. Maar gezien het feit dat er met de dag steeds meer mensen uit de omgeving
van New Madrid deze fenomenen melden, lijkt het nog maar een kwestie van tijd voor de media hier boven
op springt
Golf van Mexico mogelijke verklaring
De stijging in seismische activiteit zou volgens sommigen waarschijnlijk komen door de recente
gebeurtenissen in de Golf van Mexico. De BP olieramp zou grotere gevolgen hebben gehad, dan ons door
de deskundigen gemeld wordt. Ook worden er steeds meer verbanden getrokken tussen deze
gebeurtenissen en de recente massale vogel en dierensterfte. Volgens sommigen zou er namelijk een
verband zijn tussen de recente seismische en vulkanische activiteiten en de mysterieuze sterftegolf die het
dierenrijk momenteel zo plaagt. Ondanks dat de reguliere media momenteel geen aandacht schenkt aan
deze massale uitstervingen, blijft het fenomeen nog dagelijks dieren het leven ontnemen.
HAARP
Ook zou volgens sommigen het HAARP systeem medeverantwoordelijk zijn voor zowel de stervende dieren
als de recente seismische, vulkanische en extreme meteorologische activiteiten. Het High Frequency Active
Auroral Research Program(HAARP) is een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut in Alaska, dat
onderzoek doet naar de ionosfeer. Dit onderzoek richt zich onder andere op hoogfrequente
elektromagnetische (be)straling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd. Andere
onderzoeksgebieden zijn inzicht verkrijgen op het gebied van radiogolven, communicatie en navigatie. In
verschillende andere landen staan soortgelijke installaties, waaronder Noorwegen en Rusland. Velen menen
echter dat het niet zo maar een onderzoeksinstituut is, maar een wapen. Een wapen die gebruikt kan
worden om onder andere het weer mee te manipuleren, aardbevingen te veroorzaken en ionische stralen te
produceren die wel eens verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de mysterieuze dierensterfte.
Mount St. Helens en Yellowstone Park
New Madrid is niet de enige omgeving in de VS die momenteel een stijging in seismische activiteit vertoond.
Zowel Yellowstone park als Mount St. Helens lijken te ontwaken. St. Helens heeft in de jaren 80 al van zich
doen spreken en het lijkt er op dat het nu weer langzaam in activiteit stijgt. De afgelopen dagen zijn er al
meer dan een dozijn bevingengesignaleerd, van 1.7 tot 6.2 op de schaal van Richter. het lijkt er dus op dat
de stijging in activiteit door aan het zetten is. ook Yellowstone blijft in activiteit stijgen. Nu kunnen dit allemaal
natuurlijk puur op angst gebaseerde verhalen, maar het feit blijft dat de seismische activiteiten in de VS
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momenteel in kracht aan het toenemen zijn. Het feit blijft dat er nog steeds dagelijks dieren op mysterieuze
wijze sterven. Het negeren en doen als of er niks aan de hand is begint steeds moeilijker te worden nu er
haast dagelijks nieuw bewijs verschijnt dat het tegenovergestelde beweert.
StrandThailand verdwijnt binnen 5 jaar
30-1-2011 Het wereldberoemde strand van Pattaya dreigt binnen 5 jaar. Dit beweert professor Thanawat
Jaruponsakul van de gerenommeerde Chulalongkorn universiteit. Het strand van Pattaya bleek bij het
laatste onderzoek nog maar tussen de 4 en 5 meter breed te zijn. in 2002 was dat nog 18,7 meter.
Het ―masterplan‖ is om er 200.000 kubieke meter zand op te spuiten. Dit duurt ongeveer een jaar om uit te
voeren maar dan is het peil van 1952 weer bereikt.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/02/02/vreemde-seismische-activiteiten-wereldwijd/

Griekenland ondanks 110 miljard hulp op rand van bankroet
Europeanen voorgelogen over werkelijke situatie Grieken
Griekse demonstranten verbranden de vlag van hun thuisland.
Onder andere Nederlandse en Duitse belastingbetalers hebben
echter veel meer redenen om dit te doen.
Dat hadden de volksdemagogen van de Europese Unie niet gedacht
- dat de waarheid de leugen zó snel zou achterhalen. 'Griekenland is
gered!' 'Griekenland is op de goede weg' en 'Griekenland uit
schuldencrisis' klonk het nog maar een paar maanden geleden.
Maar nu al is de pijnlijke waarheid aan het licht gekomen: Griekenland staat ondanks de € 110 miljard hulp
en garanties van de EU en het IMF alsnog op de rand van het staatsbankroet.
Europese toppolitici zwijgen er nog over, maar gaan er inmiddels stilletjes vanuit dat het niet meer goed
komt met Griekenland. Dat betekent dat de miljarden die de Europese belastingbetalers moesten ophoesten
om de massaal frauderende en jarenlang met geld smijtende Grieken te redden nooit meer terugkomen en
dus voor rekening van de onvrijwillige gevers -wij dus- komen. De Nederlanders zijn bij elkaar zo'n € 5
miljard kwijt, de Duitsers gaan voor ruim € 40 miljard het schip in.
Het als 'onmogelijk' verkochte scenario lijkt nu toch werkelijkheid te worden. De feiten spreken immers voor
zich: de enorme herfinanciering die Griekenland in 2014 en 2015 nodig heeft -zo'n € 70 miljard (ongeveer
25% van het BNP)- is naar alle waarschijnlijkheid niet te realiseren. Alleen al dit jaar moeten de Grieken in
totaal € 38 miljard bij elkaar zien te krijgen, waarvan € 24,5 miljard in de maanden maart, mei en augustus.
Veel mooipratende EU politici beginnen er hun buik van vol te krijgen, zeker omdat ook die 'naïeve Duitsers'
in de gaten krijgen dat ze (weer) zijn voorgelogen.
Achter de schermen gaat het er dan ook hectisch aan toe en overleggen onze politici hoe ze -nadat ook
Ierland met € 120 miljard moest worden gered- de Europese belastingbetalers opnieuw kunnen belazeren
om de Grieken op hun benen te houden. Hierbij worden een aantal mogelijke 'oplossingen' voorgesteld:
1. De looptijd van het hulpkrediet aan Athene wordt verlengd van 5 naar 30 jaar, zodat deze tot 2043 wordt
gerekt.
2. Griekenland koopt tegen de gunstige rente van het Euro reddingsfonds een staatslening terug die de
Europese Centrale Bank (ECB) voor € 61 miljard (!) heeft gekocht tegen een koers van gemiddeld 78% van
de nominale waarde. Op deze manier kan Griekenland zijn schuldenlast met € 12 miljard verminderen en de
Europese belastingbetalers dus voor dit bedrag oplichten - euro's die eigenlijk naar de geldschietende
landen zoals Nederland en Duitsland hadden moeten terugvloeien.
3. Private investeerders krijgen het aanbod om Griekse staatsleningen tegen de nominale waarde -een
koers tussen de 75% en 80%- terug te kopen. Ook hier schieten de Europese geldschieters er dus 20% tot
25% bij in.
4. De filantropen die nog altijd in Griekenland geloven moeten er in toestemmen dat de looptijd van de 5- en
10 jarige staatsleningen worden verlengd naar respectievelijk 15 en 20 jaar.
Dergelijke maatregelen waarbij de belastingbetalers (drie)dubbel 'genaaid' worden ziet men doorgaans
alleen in Latijns Amerikaanse Bananenrepublieken als deze -zoals in het verleden regelmatig is gebeurdworden geconfronteerd met een naderend bankroet. Laten we dus maar eens zien met welke leugens onze
politici deze keer komen om ons opnieuw miljarden uit de zak te kloppen om deze vervolgens in de
bodemloze put die Griekenland heet te storten. (1). En nogmaals: vergeet niet dat Ierland nóg meer geld (€
120 miljard) aan hulp en garanties kreeg en ook dit niet genoeg bleek, aangezien de Ierse centrale bank
onlangs buiten de EU om is begonnen met het zelf bijdrukken van euro's (!). Als u dan bedenkt dat ook
Cyprus op de rand van de financiële afgrond balanceert en de problemen in Portugal, Spanje en België bij
lange na niet voorbij zijn, dan kunt u op uw vingers natellen hoe het er écht voorstaat in de Eurozone. Maar
zolang de koers van de euro ten opzichte van de dollar onverminderd hoog blijft zullen de meeste mensen zo lang dat nog duurt- in de waan van de dag blijven leven.
Xander - (1) Kopp Online
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2011 een Rampjaar?
Regisseur Darren Lynn Bousman (bekend van de saw-films )
is bezig met een horrorthriller te maken onder de titel 11 11 11.
De film zou naar verluidt gebaseerd zijn op een bestaande
organisatie die gelooft dat het terugkeren van de nummers 11:11
een spirituele betekenis heeft en verbonden is met geestbewakers.
et script handelt meer specifiek over de 11 poorten van de Hemel en
hoe de laatste poort op 11 november 2011 zich voor 49 minuten zal
openen
Hoeveel mensen zullen er dit jaar wel niet gaan trouwen (of reeds
getrouwd zijn)
op één van de volgende dagen van dit omineuze jaar. 1-1-11, 11-1-11, 1-11-11 of 11-11-11.
Prachtige cijfertjes die je mooi in je ring kunt laten graveren.
En wat dachten jullie van dit –> tel de laatste twee cijfers van je geboortejaar op bij het aantal jaren dat je dit
jaar zult worden, en dat zal te allen tijde uitkomen op… 111.
Jaja, 11 is het gekken- of dwazengetal en dit wordt een waanzinnig gek jaar.
Bovendien bevatten zowel het woord gekken- als het woord dwazengetal exact 11 letters.
11 september is de 254ste dag van het jaar. 2+5+4=11. Na 11 september zijn er nog 111 dagen over voor
het nieuwe jaar begint.
De Eerste Wereldoorlog eindigde op het 11de uur, van de 11de dag, van de 11 maand.
De datum van de aanslagen in New-York: 9/11 (9+1+1=11)
11 september heeft 9 letters en 2 cijfers (9+2=11)
911 is het telefoonnummer voor noodgevallen in de VS
New York City = 11 letters
De staat New York werd als 11de toegevoegd aan de Verenigde Staten
Manhattan Island werd op 11 september 1609 ontdekt door Henry Hudson (=11 letters)
Trade Center = 11 letters
Het eerste vliegtuig dat in de eerste toren vloog, was American Airlines vlucht 11
Vier van de kapers van vlucht AA11 (A=1, A=1, AA=11) hadden de initialen A.A. voor hun namen.
De vijfde kaper was de piloot, Mohamed Atta = 11 letters (en AA in zijn achternaam)
Vlucht 11 had 92 mensen aan boord (9+2=11)
Vlucht 11 had 11 bemanningsleden: 2 piloten en 9 stewards
World Trade Center Towers is 22 letters (2×11)
De Twin Towers leken zelf op een gigantische 11 en hadden 110 verdiepingen
De eerste toren stortte om 10.28 in elkaar (1+0+2+8=11)
De eerste brandweereenheid die bij het WTC aankwam, was FDNY eenheid 1. Eenheid 1 verloor 11
brandweermannen.
De torens stortten in tot een hoogte van 11 verdiepingen.
Pas na 99 dagen (9×11) verklaarde de brandweer de branden van het WTC gedoofd. Dat was op 19
december 2001. Het was de langst durende brand in de Amerikaanse geschiedenis.
Het definitieve dodental van de aanslagen werd vastgesteld op 2801 slachtoffers (2+8+0+1=11)
The Pentagon = 11 letters
Het vliegtuig dat het Pentagon zou hebben geraakt, was United Airlines vlucht 77 (7×11)
Vlucht 77 had 65 mensen aan boord (6+5=11) Eén van de muren van Pentagon stortte om 10.10 uur in
elkaar.
Volgens de FBI wilden de terroristen aanvankelijk 11 vliegtuigen kapen
Dertig dagen na de aanval publiceerde de FBI een ‗most wanted terrorists‘ lijst met 22 (2×11) namen
Mohammed, de islamitische profeet, stierf in 632 (6+3+2=11)
Het handboek van de Taliban over de Afghaanse jihad bestaat uit 11 delen
De Arabische Liga bestaat uit 22 landen (2×11)
De veronderstelde basis van de terroristen was Afghanistan (=11 letters)
Osama bin Laden is afkomstig uit Saudi Arabië (=11 letters)
Ramzi Yousef (=11 letters) werd veroordeeld voor de aanslag op het WTC in 1993
De vorige Amerikaanse president was George Bush = 11 letters
Zijn voorganger was Bill Clinton = 11 letters
De huidige president is Barack Obama = 11 letters
De Amerikaanse onafhankelijkheidsdag is op 4/7 (4+7=11)
Het presidentiële vliegtuig heet Air Force One (=11 letters)
Het nummer van dit vliegtuig onder Bush was 29000 (2+9=11)
11-3-2004: De aanslagen op treinen in Madrid
11-7-2006: De aanslagen op treinen in Mumbai, India
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De Verenigde Staten heeft onder Barack Obama nu zijn 111de Congres.
In het Vaticaan zit de 111de paus, die op 11 mei zijn bezoek aan Israël begint.
Barack Obama is Amerika‘s 44e (4×11) president.
Het Mexicaanse griepvirus wordt aangeduid met H1N1.
De Space Shuttle Atlantis werd op 11 mei 2009 gelanceerd, voor een 11-daagse missie.
In de nacht van 10/11 mei 2009 sloot Barack Obama zijn 111de dag in het Witte Huis af.
Oja en deze ontbrak nog : Volkswagen rijdt 1 op 111
(Zie ook nieuwsbrief 37)
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/02/01/2011-een-rampjaar/

Oppositie wil Egyptische Vrijstaat uitroepen in Nijldelta
TV zender Al Jazeera probeert massa op te zetten tegen Israël
Zo'n 200.000 mensen hebben zich verzameld op het Tahrir plein
in Caïro. (met excuus voor de slechte kwaliteit van de foto)
Een aantal Egyptische oppositiegroeperingen wil met de steun
van voormalige leger- en veiligheidsofficieren een belangrijke
stad in de Nijldelta overnemen, deze als 'bevrijd gebied' verklaren
en daar een Egyptische Vrijstaat uitroepen. Ondertussen
begeven de aan de 'miljoenmannenmars' deelnemende
demonstranten richting het presidentiële paleis van president Mubarak, waar deze op dit moment aan het
werk zou zijn.
De oppositiepartijen zijn tot dezelfde conclusie gekomen als de meeste waarnemers in het Westen en het
Midden Oosten: Mubarak is niet van plan om uit zichzelf op te stappen. Tot nu toe werd gedacht dat hij
toewerkte naar een ordelijke overdracht van de macht aan het leger, zodat zij onderhandelingen kunnen
openen over de vorming van een overgangsregering en een datum voor nieuwe verkiezingen kunnen
prikken. Alles wat Mubarak tot nu toe gedaan heeft blijkt echter het rekken van tijd geweest te zijn, in de
hoop dat de volksopstand vanzelf over zijn hoogtepunt heen zou raken.
Maar net zoals in de afgelopen week wekken Mubaraks acties alleen maar meer woede op bij de
Egyptenaren. Om die reden is er naar het zich laat aanzien in 15 steden een gigantische opkomst voor de
'miljoenmannenmars'. Alleen al in Caïro hebben zich zeker 200.000 mensen verzameld (3). De
oppositieleiders, waaronder die van de Moslim Broederschap, besloten om twee redenen niet op de
voorgestelde dialoog met Mubarak in te gaan:
1. Het volk vertrouwt generaal Suleiman, nu vice-president, voor geen meter. Hij wordt gezien als een lakei
van Mubarak en wordt gehaat als een vijand van de democratie. Het vervalsen van de verkiezingen van
twee maanden geleden, waardoor de oppositie zich tot bijna nul zetels gereduceerd zag, heeft daar fors aan
toe bijgedragen.
2. Sommige fracties voeren reeds aparte gesprekken met legerofficieren die niet (meer) loyaal zijn aan
Mubarak. Diverse generaals zouden de president hierover hebben geïnformeerd maar hem niet om
toestemming hebben gevraagd om de uitkomst van deze gesprekken goed te keuren.
Het is erg onwaarschijnlijk dat Mubarak achter dit initiatief zal gaan staan, mede vanwege het feit dat het
leger en de demonstranten reeds een niet-aanvalspact met elkaar sloten, waarin beide partijen hebben
toegezegd geen geweld tegen elkaar te gebruiken. Omdat Mubarak weigert af te treden is er een patstelling
ontstaan tussen de de president, het leger en de massa.
Om deze impasse te doorbreken willen een aantal oppositieleiders de miljoenmannenmars aangrijpen om de
controle over een Egyptische stad over te nemen en deze uit te roepen tot de hoofdstad van 'Vrij Egypte'. Als
dat lukt dan zullen ze de andere fracties oproepen om de nieuwe regering te erkennen en om ook in andere
steden Vrijstaten op te richten. Mubaraks vijanden zijn reeds op zoek naar geschikte kandidaten om zitting te
nemen in deze nieuwe regeringen van Egypte. (1)
Al Jazeera probeert massa op te zetten tegen Israël
Volgens het zwaar onder vuur liggende Arabische TV-station Al Jazeera heeft Israël twee vliegtuigen met
anti-rellen uitrustingen naar Caïro gestuurd. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dit
bericht echter. Al Jazeera wordt er (mede) van verdacht niet alleen de Pali Leaks vervalst te hebben om de
Palestijnse Autoriteit in diskrediet te brengen, maar nu ook van het opzetten van de massa in Egypte tegen
Israël. (2)
Het Israëlische leger is ondertussen begonnen met het blokkeren van belangrijke grensovergangen met
Egypte. Het doel is infiltraties vanuit de Sinaï woestijn te voorkomen. Het afgelopen weekend ontsnapten
een aantal belangrijke Hamas terroristen uit Egyptische gevangenissen. Zij zouden zich onmiddellijk richting
de Gazastrook hebben begeven.
Xander - (1) DEBKA ; (2) Arutz 7 ; (3) Jerusalem Post
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