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Maandagmorgen briefing (Week 5, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 07-02-2011
Dit stond niet in het script. De protesten in Cairo en elders in Egypte laten zich
niet uit elkaar slaan, de machtige en rijke clan rond Mubarak verlaat het schip en
iedere despoot in Noord Afrika en het Midden Oosten vreest voor zijn carriere.
Waar een gemiddelde kleuren-revolutie in een ex-Sovjet Unie land op de
onmiddellijke steun van het westen kan rekenen (goed, die revoluties zijn dan
ook ―opgezet‖ door het westen), is voor het volk van Egypte geen steun te
bekennen. ―Een overgangsproces‖ wordt door EU en VS gewenst, met de
Egyptische chef-martelen&verdwijnen Omar Suleiman aan het roer. Een dictator voor een dictator. Mubarak
oproepen tot terugtreden is ―arrogant‖ volgens Mark Rutte (die bij zijn eerste echte internationale optreden
niets beters te melden had dan wilderiaans iets over ―extremisme‖ roepen). Volgens Angela Merkel is het
nog niet de tijd voor verkiezingen en neo-Musolini Berlusconi zegt gewoon wat iedereen denkt: ―hopelijk
krijgt Egypte een president als Mubarak‖. Wordt de angst van westerse politici voor Egyptische
zelfbestemming ingegeven door olie, het Suez-kanaal of de investeringen en winsten van westerse
corporations? Deels. Maar zoals het script nu draait, is het vooral Israël die aan de touwtjes van de politieke
poppetjes trekt.
Wat begon als een golf van protest en opstanden vanwege exploderende voedselprijzen is nu een andere
verhaallijn, voor het westen, waarin het omverwerpen van dictators in Noord Afrika en het Midden Oosten
mogelijk de extremisten aan de macht zal brengen. De moslim extremisten, welteverstaan. Een Iran redux,
nu soennietisch, en in landen die al jaren geregeerd werden door despoten die zorgden voor een prettige
stabiliteit. Voor investeringen en geo-strategische belangen.
Protesten en massademonstraties voor sociale gerechtigheid en tegen corruptie en elite-politiek verkopen nu
eenmaal niet lekker, zeker in een tijd waarin de neoliberale sloophamer ook het westerse thuisfront onder
handen neemt. Tel hierbij op de jarenlange westerse steun aan dictatoren en de dikke winsten uit de sweatshops en killing (oil)fields, en wat in Afrika gebeurt begint serieus pijnlijk te worden voor ―onze‖ zittende
macht.
Natuurlijk moet er een overgang worden gevonden, en natuurlijk moet die overgang vredig verlopen, maar
het probleem is dat (zoals de Verenigde Staten het spel voorspelbaar speelt) de kaarten weer op de oude
macht worden gezet. Zowel in Tunesië als in Egypte is er voorlopig geen ―overgang‖. Feitelijk machthebber
in Egypte is de vice-president Suleiman, made-in-the-usa en ook nog eens een van de hoofdverantwoordelijken van de misstanden van het Mubarak-regime. Een man die door de mensen op het Tahrir plein nooit
geaccepteerd zal worden als bruggenbouwer. In Tunesië gaan de protesten ook gewoon door terwijl daar de
―overgangsregering‖ met open armen door de internationale gemeenschap (wat dat ook mag zijn) werd
verwelkomd. ―Niet inmengen‖ luidt het credo in Brussel en Washington maar wordt er achter de schermen
alles aan gedaan om te zorgen dat er niets verandert. Met alle gevolgen voor de geloofwaardigheid van
genoemde Brussel en Washington van dien. Suleiman is een misdadiger, niet de nieuwe man voor Egypte.
Ondertussen worden in de (mainstream) media pagina na nieuwsitem besteed aan het fenomeen moslim
brotherhood en de mogelijkheid dat Egypte ―valt‖ aan islamisten. Naast het feit dat ―de islamisten‖ maar een
klein breukdeel van het electoraat uitmaken, gaat deze discussie compleet voorbij aan de essentie van de
opstand tegen Mubarak. Een essentie die ook toevallig nog eens een belangrijke rol speelt bij
―radicalisering‖ maar vreemd genoeg altijd buiten de discussie wordt gehouden (extremisten ―haten namelijk
onze vrijheid‖, gewoon omdat het kan): sociale ongerechtigheid.
Ja, Iran viel uiteindelijk (1979) door een bondgenootschap van verschillende maatschappelijke groeperingen
en de extremisten zijn er met de revolutie vandoor gegaan. Maar Iran is Iran en Egypte weer een heel ander
land. De kans op een mullahstaat aan de Nijl is zeer klein, daarbij opgemerkt dat zelfs daar gradaties zijn te
maken. ―Wij‖ verdedigen immers de islamitische republiek Afghanistan ook.
Dat nu extreem de Bin Laden-kaart wordt gespeeld door politici en media wordt door niets anders ingegeven
dan onmacht. En Israël. Het kleine, machtige land heeft opeens een stabiele buurmand verloren met
gevolgen voor bijvoorbeeld het afgrendelen van de Gazastrook. Of de Israëlische politiek ten aanzien van de
Palestijnen in het algemeen. Het is Israël dat om het hardst schreeuwt dat de moslim-horden aan de poort
kloppen (en wordt ElBaradei weer als pro-Iran gezien omdat hij bij de IAEA ―Iran‘s kernwapenprogramma
verborgen heeft gehouden‖???).
Mubarak zit nog steeds op zijn troon terwijl het land door Suleiman wordt geregeerd en de Amerikanen het
Egyptische leger aan de leiband hebben gelegd. Het heeft er alle schijn van (tenzij hij echt niet mag gaan)
dat hij lijdt aan het syndroom van zo vele gevallen dictatoren. De realiteitszin totaal verloren. Maar Mubarak
is niet alleen. Ook in Brussel, Washingon en Tel Aviv is nog niet aangekomen wat er gaande is.
.....dus zijn de eerst vliegdekschepen onderweg naar Egypte.
Verder protest
Jordanië, Syrië, Jemen, Irak en...............Servië!
Opvallend: de Irakese premier Maliki heeft nu al aangekondigd dat hij vertrekt in 2014.
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Wit Rusland
Despoten die niet in ―ons‖ kamp zitten krijgen wel de ―democratie‖ knuppel. EU en VS openen een
oorlogskas van 87 miljoen Euro om Wit Rusland te democratiseren.
War-on-internet
Op de Münchener veiligheidsconferentie verklaarde de Britse minister Hague dat Engeland eigenlijk gebukt
gaat onder een grote cyber-aanval. Met te weinig vijanden op de wereld is cyber-war duidelijk een
opkomend liefje voor de NATO‘s en andere eigenlijk doelloze bondgenootschappen.
War-on-moslims
David Cameron vindt het wiel uit en roept dat ook in Engeland multi-culti heeft gefaald (zzzzzzz). De
uitspraken deed hij op dezelfde Münich Security Conference waar, zoals gezegd, in alle hoeken en gaten
naar nieuwe vijanden werd gezocht.
War-on-Americans
Met of zoner Patriot Act, de politiestaat USA draait evengoed.
War-on-Holland
....al is cashles society-experiment Holland ook hard op weg een Mubarak te doen.
Kort samengevat: http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_5_2011/rss

80-100% oogsten Mexico kapot gevroren; voedseltekorten Noord Amerika op komst
Volgens de Amerikaanse voedselgigant Sysco heeft de ergste kou in
meer dan 50 jaar maar liefst 80 tot 100% van de Mexicaanse oogsten
vernietigd. 'Al onze telers hebben een beroep gedaan op de contractuele
'overmachts' clausule (lett: 'Act of God'),' legt Sysco in een speciaal
bulletin aan zijn klanten uit. Het concern waarschuwt daarom voor
aanzienlijke voedseltekorten die Noord Amerika binnen nu en 60 dagen
zullen treffen. 'De extreme, ijskoude temperaturen hebben zeer grote
delen van belangrijke voedselgebieden in Mexico getroffen, van
Hermosillo in het noorden tot Los Mochis helemaal in het zuiden, en zelfs
ten zuiden van Culiacan. De eerste berichten komen nog binnen maar de meesten laten een oogstverlies
van 80 tot 100% zien,' aldus Sysco.
'Het zal nog 7 tot 10 dagen duren voordat we een duidelijker beeld van kwekers en opzichters zullen hebben
gekregen, maar deze regio's hebben al meer dan een halve eeuw niet zo'n kou meegemaakt. In deze tijd
van het jaar levert Mexico een aanzienlijk percentage van Noord Amerika's groenten zoals groene bonen,
aubergines, komkommers, pompoenen, pepers, asperges en zowel ronde als roma tomaten. Florida is
normaal gesproken eveneens een grote leverancier van deze producten, maar daar zijn ze al in december
en januari getroffen door ernstige vorstschade. Tot nu toe hebben zij producten uit Mexico moeten kopen om
aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Dat is nu geen optie meer.'
'Door de serie weerrampen die in deze beide belangrijke voedselgebieden zijn opgetreden zullen we
onmiddellijk met schommelende prijzen te maken krijgen en verwachten we beperkte leverbaarheid en op
zijn best een matige kwaliteit. Dit zal niet alleen onmiddellijke gevolgen hebben voor de leveranties, maar
vanwege zeer sterke bloei terugval ook voor de leveranties over 30 tot 60 dagen.'
Volgens Sysco overwegen sommige telers om zo snel mogelijk nieuwe gewassen aan te planten, in de hoop
dat deze eind maart of begin april nog te oogsten zijn. Als dat niet haalbaar blijkt zit er niks anders op dan de
velden vrij te maken en op een ander seizoen te wachten.
'Samen met onze telers doen we alles wat we kunnen om de gevolgen van deze ramp voor u zo klein
mogelijk te houden. Vanwege de onvoorstelbare omvang van deze gebeurtenis wilden we u onmiddellijk op
te hoogte stellen van de situatie. Dat zullen we blijven doen zodra onze mensen ter plekke aan ons
rapporteren. Dank en waardering voor uw begrip.' (1)
Forse stijging wereld voedselprijzen
Niet alleen in Mexico en Florida zijn de oogsten zwaar getroffen door het extreme weer. Door de
aanhoudende droogte in China -mogelijk de ergste in 200 jaar tijd (2)- zijn de tarweprijzen tot het hoogste
niveau sinds augustus 2008 geklommen. Vorig jaar waren de prijzen al fors gestegen als gevolg van de
droogte in Rusland, de overstromingen in Canada en de verdorde velden in Europa.
Ondertussen voeren landen in het Midden Oosten en Afrika, waar op veel plaatsen rellen zijn uitgebroken
vanwege de stijgende voedselprijzen, hun graanaankopen op. Na katoen, tarwe, rijst voert China nu ook
steeds meer maïs in, wat de prijzen eveneens fors opdrijft. Volgens de VN stegen de wereld voedselprijzen
in januari naar een absoluut record (3)(4).
Xander - (1) Sysco PDF (Steve Quayle) ; (2) Business Insider ; (3) Zero Hedge ; (4) ISC
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Lees en huiver: Hoe staalbaron Thyssen en grootvader Bush Hitler groot maakten
Ingezonden | admin | November 27, 2010
De familie Bush speelde een centrale rol in het financieren en bewapenen van Adolf
Hitler voor zijn machtsovername in Duitsland. Ze hielp de kanonnenfabrikanten de
nazi-oorlogsmachine op te bouwen. In de eerste oorlogsjaren streek de familie Bush
de winst op van de slavenarbeid in de ertsmijnen van Auschwitz. Ze hielp de theorie
van de ‗raszuiverheid‘ ontwikkelen.
Na de Tweede Wereldoorlog konden veel Nazi‘s aan de slag in de Sovjet Unie en in
de Verenigde Staten. Anderen zochten hun toevlucht in Zuid-Amerika via de bekende
rattenlijn. Nu zijn er nieuwe details bekend geworden: NOS.nl: VS bood naziprominenten onderdak. Telegraaf.nl: Nazi‟s na WO II naar VS.
Een zeer bekend voorbeeld hiervan is raketwetenschapper Wernher von Braun. Minder bekend is de Nazi
Dr. Erich Traub, die zelfs zijn eigen onderzoekscentrum kreeg (Plum Island, NY), waar hij de ziekte van
Lyme creëerde. De eerste aflevering van het tweede seizoen van Conspiracy Theory with Jesse
Ventura ging o.a. daar over. Zojuist is de vierde aflevering van seizoen 2 uitgebracht. Deze gaat over
concentratiekampen in de VS. Download de aflevering hier, direct download, YouTube: P1, P2, P3, of
download alle afleveringen via bittorrent.
Beste lezer Onze Stem heeft uw hulp nodig, wij steken veel uren in onze website en wordt uit eigen zak
betaald daarom vragen wij u om even onze sponsors te bezoeken,
want 10 sec van uw tijd is voor ons goud waard, dank u!.
Nog minder bekend is dat de Europese Unie en de Verenigde Naties de voortzetting zijn van het Derde Rijk.
Bilderberg Meetings brengen industriëlen, politici, journalisten en bankiers sinds 1954 bijeen. Ze planden
onder andere de Euro. De wereldwijde corporatistische dictatuur ontwikkelt zich steeds verder.
Hoe staalbaron Thyssen en grootvader Bush Hitler groot maakten.
De familie Bush speelde een centrale rol in het financieren en bewapenen van Adolf Hitler voor zijn
machtsovername in Duitsland. Ze hielp de kanonnenfabrikanten de nazi-oorlogsmachine op te bouwen. In
de eerste oorlogsjaren streek de familie Bush de winst op van de slavenarbeid in de ertsmijnen van
Auschwitz. Ze hielp de theorie van de ‗raszuiverheid‘ ontwikkelen. De banden van de familie Bush met naziDuitsland. Op het einde van de eerste wereldoorlog ziet August Thyssen, de grootste militaire producent in
Duitsland, zijn staalrijk in gevaar. In het ‗neutrale‘ Nederland opent hij de Bank voor Handel en Scheepvaart,
in Rotterdam. Zo kan hij zijn oorlogsbuit van de August Thyssen Bank in Berlijn op tijd versluizen tegen de
schadeclaims van het Versailles-verdrag. De oude August schenkt 100 miljoen dollar en zijn industrieel
imperium in het Ruhrgebied aan zijn zoon Fritz. Die raakt in 1923 in de ban van Adolf Hitler, de man die de
Duitse industrie kan redden van de opstandige arbeidersklasse. (1) De staalbaron ontmoet Adolf Hitler en
generaal Erich Ludendorff en besluit 100.000 goudmark te geven aan de beginnende NSDAP. Maar Hitlers
partij heeft veel meer fondsen nodig om de communistische beweging te verslaan. Het oorlogsgeld in
Rotterdam volstaat niet. En dus wil Thyssen ook een Amerikaanse tak oprichten. In 1922 ontmoet hij in
Berlijn Averell Harriman, de topman van de investeringsfirma W.A. Harriman & Co. ―Harriman en Thyssen
kwamen overeen om een bank voor Thyssen op te zetten in New York. Zakenvrienden van Harriman zouden
dienen als directeur, samen met Thyssen‘s agent H.J. Kouwenhoven die naar de Verenigde Staten
overkwam‖, aldus een officieel onderzoeksrapport uit 1942. (2)
Duitse kanonnenfabrikanten doen beroep op familie Bush.
Zo krijgt Thyssen naast Berlijn en Rotterdam ook voet aan wal in de Verenigde Staten. Begin 1924 reist
Kouwenhoven, directeur van de Bank van Handel en Scheepvaart, naar New York om er samen met Averell
Harriman en George ‗Bert‘ Walker de Union Banking Corporation (UBC) op te zetten, in Broadway, op
hetzelfde adres als Harriman & Co. Achter de schermen is de Union Banking Corporation eigendom van de
Rotterdamse Bank, op haar beurt eigendom van Fritz Thyssen. (3)
Op 10 januari 1925 krijgt de August Thyssen Hütte een lening van 12 miljoen dollar van een andere
Amerikaanse bank, Dillon, Read and Co. Anderhalf jaar later nog eens 5 miljoen dollar. Dillon is een oude
vriend van Sam Bush, de overgrootvader van de huidige Amerikaanse president. Zijn bank wordt door
Standard Oil, Ford, General Electric, Du Pont en ITT gebruikt om Hitler te financieren. Met de Amerikaanse
dollars fusioneert de Duitse staalindustrie, onder leiding van Fritz Thyssen en Friedrich Flick, tot de
Vereinigte Stahlwerke. (4) ―Er bestaat dus een taakverdeling: Thyssens eigen vertrouwelijke rekeningen voor
politieke en aanverwante doelen werden geleid door de Walker-Bush organisatie; de Vereinigte Stahlwerke
daarentegen deed zijn bankverrichtingen via Dillon Read.‖ (5)
Op 1 mei 1926 besluit George Walker het vice-presidentschap van Harriman & Co aan zijn schoonzoon te
geven, Prescott Bush, grootvader van George W. Bush jr. In 1931 fusioneert Harriman & Co met een Britse
investeringsmaatschappij. Brown Brothers & Harriman verkrijgt een belangrijk aandeel in de Poolse
mijnindustrie, de Consolidated Silesian Steel Corporation. Twee derde daarvan is in het bezit van Friedrich
Flick, (6) lid van de ‗Vriendenkring‘ van Heinrich Himmler. Hij gebruikt een deel van zijn winsten om de
terroristische Schutzstaffel (S.S.) te financieren.
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Prescott Bush krijgt als taak de Vereinigte Stahlwerke van Thyssen en Flick te superviseren, die Hitler blijven
financieren tot hij aan de macht komt. In 1932 organiseert Thyssen een bijeenkomst met Hitler in het Park
Hotel van Düsseldorf, waar hij de grote industriebonzen uit het Ruhr-gebied over de streep trekt om Hitler te
steunen. De staalmagnaten worden het kloppend hart van de Duitse oorlogsindustrie: de Vereinigte
Stahlwerke produceren 50,8% van het ijzer, 41,4% van de staalplaten, 35% van de explosieven en 22,1%
van de staaldraad van heel nazi-Duitsland. (7)
Overgrootvader en grootvader Bush hebben het goed uitgekiend. Via Brown Brothers & Harriman investeren
ze in nazi-Duitsland, via de UBC-bank van Thyssen krijgen ze de bewapeningswinsten terug in de Verenigde
Staten. De winsten lopen in 1934 op tot honderden miljoenen die ook naar Rotterdam en New York vloeien.
In New York is Prescott Bush ondertussen managing director van UBC. ―De familie Bush wist zeer goed dat
Brown Brothers het Amerikaanse geldkanaal naar nazi-Duitsland was en dat de Union Bank de geheime
pijplijn was om het nazi-geld via Nederland opnieuw naar Amerika te brengen‖, schrijft John Loftus,
voormalig procureur van het US Departement Nazi War Crimes. (8)
Slavenarbeid in de Poolse mijnen voor Prescott Bush.
Consolidaterd Silesian Steel Corporation is gevestigd bij de Poolse stad Oswiecim, één van de rijkste
minerale gebieden in Polen. In 1934 klaagt de Poolse regering de maatschappij van Flick en Bush aan voor
fraude, fictieve boekhouding en belastingontduiking. Overgrootvader Bush sluit het jaar daarop een
compromis af met de Poolse regering. Maar Consolidated Steel blijft de mineralen uit Polen stelen waarmee
in Duitsland de pantsers, vliegtuigen en explosieven worden klaargestoomd die vijf jaar later hetzelfde Polen
zullen binnenvallen. Precies in Oswiecim zal Hitler in 1939 het concentratiekamp laten oprichten dat berucht
zal worden onder de Duitse naam van het stadje, Auschwitz. Vanaf eind 1941 wordt het concentratiekamp
onder Himmlers SS ook gebruikt voor slavenarbeid. (9) De ‗gezonde‘ gevangenen werken als slaven in de
mijnen en fabrieken van IG Farben en Consolidated Steel. Tijdens de oorlog verkopen Thyssen en Flick
Consolidated Steel helemaal aan UBC. De maatschappij wordt herdoopt tot Silesian American Corporation
en komt onder de volledige controle van Harriman en manager Prescott Bush. Grootvader Bush en Harriman
strijken het bloedgeld op van de duizenden slaven die via Auschwitz in de mijnen werken. (10)
Na de aanval op Pearl Harbour in 1941 stelt de Amerikaanse regering de Trading with the Enemy Act op, de
wet tegen de handel met de vijand. Op 20 oktober 1942 wordt beslag gelegd op alle aandelen van de Union
Banking Corporation, ook die van Harriman en Prescott Bush. De regering stelt vast dat de bank van Bush
―gehouden wordt voor de winsten van de Thyssen familie en eigendom is van leden van een bepaalde
vijandige natie.‖ (11) Harriman en Bush worden als collaborateurs aangeklaagd. Een maand later neemt de
Amerikaanse regering ook de Silesian American Corporation over. Maar de maatschappij mag blijven
werken en Prescott Bush behoudt zijn functie tot 1943, dank zij de beschermende hand van advocaat Allen
Dulles, de man die later de CIA zal oprichten. (12) Bij de dood van Fritz Thyssen, in 1951, krijgen de
aandeelhouders van Brown Bothers & Harriman hun bloedgeld terug. Prescott Bush ontvangt 1,5 miljoen
dollar voor zijn aandeel in UBC en helpt er datzelfde jaar zijn zoon, George Herbert Walker Bush, mee om
zich te lanceren in de petroleumsector. (13) Met het geld richt George Bush senior de Bush-Overby
Development Company op, actief in de oliehandel en oliebrevetten. En twee jaar later creëert hij Zapata
Offshore Oil Company, de firma die de eerste oliebronnen voor de kust van Koeweit zal aanboren en later
als Pennzoil Company belangen verwerft in Qatar en Egypte. (14) Met het bloedgeld van de nazi‘s lanceert
de familie Bush zich in de petroleumsector, in het Koeweitse koningshuis en in de eerste golfoorlog tegen
Irak. (15)
Noten:
1- Tony Rogers, Heir to the Holocaust. Prescott Bush, 1.5 Million Dollars, and Auschwitz: How the Bush
Family Wealth is Linked to the Jewish Holocaust. In: Clamor Magazine, 6 mei 2002.
2- Memorandum to the Executive Committe of the Office of Alien Custodian, 5 oktober 1942. Geciteerd in:
Georg Webster en G. Tarpley en Anton Chaitkin. G. Bush: The Unauthorized Biografy. Hoofdstuk 2, blz 3.
3- John Loftus, The Dutch Connection, How a famous American family made its fortune from the Nazi‘s. 27
september 200, blz 6.
4- K.E. Von Schnitzler, Der Rote Kanal. Uitgeverij Nautilus, 1992, blz 291.
5- Georg Webster en G. Tarpley en Anton Chaitkin. George Bush: The Unauthorized Biografy.
6- Georg Webster en G. Tarpley en Anton Chaitkin. o.c.
7- Georg Webster en G. Tarpley en Anton Chaitkin. o.c.
8- John Loftus, o.c.
9- Arno J. Mayer, De hakenkruistocht tegen rood en jood. Berchem, Uitgeverij EPO, 1999. Blz 210-215.
10- Tony Rogers, o.c. ; 11- Tony Rogers, o.c. ; 12- Tony Rogers, o.c. ; 13- Tony Rogers, o.c.
14- Eric V Thompson, Major Oil Companies in the Gulf Region. University of Virginia, Petroleum Archives
Project, Arabian Peninsula and Gulf Studies Program. Prepared with support from The Kuwait Foundation
for the Advancement of Sciences.
15- Chris Floyd, Blood Simple. In: Metropolis, The Moscow Times, 13 september 2002.
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De familie Bush en nazi-Duitsland. (II)
10.000 nazi-misdadigers in Amerikaanse oorlogsindustrie.
In 1942 moet Allen Dulles, advocaat en huisvriend van de familie Bush, de naam van de familie uit de pers
houden nadat officieel was vastgesteld dat ―grote delen van Prescott Bush‘s rijk hebben geopereerd voor
nazi-Duitsland en hebben bijgedragen aan de Duitse oorloginspanningen.‖ (1) Het jaar daarop wordt hij
hoofd van de inlichtingendienst OSS (voorloper van de CIA). Hij ontmoet in Zwitserland Himmlers adjudant,
Karl Wolff. (2) Ze werken drie projecten uit om nazi‘s naar de VS te sluizen. Het eerste CIA-project is de
Displaced Persons Act, een immigratiecampagne die tussen 1948 en 1952 een half miljoen OostEuropeanen naar de VS brengt. Onder hen 10.000 nazi-oorlogsmisdadigers (3): hooggeplaatste officieren
van het Hongaarse IJzeren Kruis, het Bulgaarse Legioen, de Organisatie van Oekraïense Nationalisten van
Stephan Bandera, het Litauwse Legioen en de Witrussische Brigade. De meeste vormden Waffen-SSdivisies en zijn schuldig aan sadistische moorden op communisten, joden en andere burgers. (4)
De Hongaar Laszlo Pastor vertegenwoordigde tijdens de oorlog in Berlijn de regering van de Hongaarse
fascist Ferenc Szalasi. In 1972 wordt hij door George H.W. Bush sr., toen voorzitter van de nationale raad
van de Republikeinen, benoemd tot voorzitter van de Republican Nationalities Council. (5) Pastor opent de
deuren voor Oost-Europese nazi-misdadigers. Zoals Nicholas Nazarenko, officier bij de Waffen-SS in
Roemenië en gespecialiseerd in het ‗ondervragen‘ van politieke gevangenen. (6) Of Radi Slavoff, spreekbuis
van Ivan Docheff, oprichter van het nazistische Bulgaars Legioen. Of Florian Galdau, priester van de
Roemeense IJzeren Garde die er prat op gaat dat hij duizenden Roemeense oorlogsmisdadigers naar de VS
heeft geholpen. Walter Melianovich vertegenwoordigt de Byelorussian-American Association die de lof zingt
van de beulen van de Witrussische Brigade, een eenheid van de Waffen SS. (7) Dat clubje wordt in 1988 de
kern van George H.W. Bush‘s verkiezingscampagne voor het presidentschap. Slavoff is voorzitter van
―Bulgarians for Bush‖, Galdau van ―Romanians for Bush‖ en Melianovich van ―Ukrainians for Bush‖. (8)
Project Paperclip: biologische oorlogsvoering en massavernietiging.
Dulles en zijn vrienden van het Amerikaanse oorlogsdepartement zetten ook een tweede top-secret
programma op: ‗Project Overcast‘, later herdoopt tot ‗Project Paperclip‘. Doel is het opsporen en recruteren
voor de Amerikaanse oorlogsindustrie van nazi-wetenschappers, raketspecialisten, biologische en
chemische oorlogsspecialisten, atoomonderzoekers en uranimium-specialisten.
Uit een document van 2 juni 1953 blijkt dat op dat moment minstens 820 nazi‘s naar de VS waren
overgebracht via Operatie Paperclip. Onder hen nazi-majoor-generaal Walter Emil Schreiber, de man die op
gevangenen experimenteerde met gangreen-gas, typhus-virus, drugs, ijswater, lage-drukkamers. Hij komt
terecht op de Air Force School of Medecine in Texas. Nazi-majoor-generaal Kurt Blome, gespecialiseerd in
biologische oorlogsvoering en experimenten met pest-vaccins wordt tewerkgesteld in het US Army Chemical
Corps. (9). Werner Von Braun (rechts) in Fort Bliss, Texas. Hij sleutelde met Walter Dornberger aan de
Duitse V2-raketten in Peenemunde. 20.000 krijgsgevangen uit de concentratiekampen Dora en Nordhausen
kwamen daarbij om. De advocaat van de Bush-familie, Allen Dulles schakelt beide heerschappen samen
met duizenden andere nazi-misdadigers in de Amerikaanse oorlogsindustrie in. Dornberger komt terecht bij
Bell Aircraft (Bell Textron), Von Braun wordt directeur van het Nasa Marshall Space Flight Center. (Foto
archief Solidair). Werner Von Braun werkte in Peenemunde aan de Duitse V2-raketten onder generaal
Walter Dornberger. Ze worden mee verantwoordelijk geacht voor de dood van 20.000 gevangenen uit de
concentratiekampen Dora en Nordhausen. Het Amerikaans Leger haalt ook tonnen V2-raketten, technische
documenten en 1.200 Duitse raketspecialisten naar de VS. Dornberger komt terecht bij Bell Aircraft (Bell
Textron) en werkt mee aan het ICBM-programma van het Amerikaans leger. Von Braun wordt zelfs directeur
van het Nasa Marshall Space Flight Center. (10)
Daarmee haalt het Oorlogsministerie experten in biologische oorlogsvoering en massavernietigingswapens,
die hun ‗specialiteit‘ in dienst van Hitler op miljoenen mensen hadden uitgetest, naar de VS. Zij ontwikkelen
mee de biologische wapens die de VS tegen Griekenland, Korea en Vietnam zal inzetten. Ook George H.W.
Bush‘s vriendenclub is actief in die kringen. Pasztor, Nazarenko en Melianvich maken alle drie deel uit van
de wapenlobby Coalition for Peace Through Strength van de American Security Council (ASC). De ASC is
een militair-industrieel initiatief van onder meer Aircraft Industries Association, Standard Oil, Honeywell, U.S.
Steel en United Fruit. De ASC ijvert openlijk voor ―een onverwachte nucleaire aanval tegen de Sovjet-Unie‖.
(11) Na 11 september 2001 bereiken ze eindelijk hun doel: de Amerikaanse senaat en kamer keuren het
eenzijdig en eerste gebruik van kernwapens als officieel beleid goed. Beste lezer Onze Stem heeft uw hulp
nodig, wij steken veel uren in onze website en wordt uit eigen zak betaald daarom vragen wij u om even
onze sponsors te bezoeken, want 10 sec van uw tijd is voor ons goud waard, dank u!.
Operatie Sunshine: specialisten in de oorlog tegen terrorisme.
Het koninginnestuk van Allen Dulles is Operatie Sunshine. Reinhard Gehlen was führer van het Duitse
spionagenetwerk in Rusland (Fremde Heere Ost) en dus Hitler‘s belangrijkste inlichtingenofficier aan het
Oostfront. Hij haalde zijn informatie vooral door wreedaardige ondervragingen van oorlogsgevangenen.
Marteling, uithongering en moorden onder Gehlen kostten 4 miljoen Sovjet-krijgsgevangenen het leven. (12)
Hij stelde de Amerikanen voor om samen te werken tegen het communisme en maakte een verlanglijstje op
met nazi-agenten. Op 22 augustus 1945 brengt het persoonlijke vliegtuig van de Amerikaanse generaal

Nieuwsbrief nr. 117 - 11 februari 2011 - pag. 7

Smith hem naar de VS. In de tien daarop volgende jaren spendeerde de CIA minstens 200 miljoen dollar en
betaalde ze 4.000 full-time undercover-krachten om het spionagenetwerk van Gehlen achter de linies voor
de Amerikanen te laten renderen. (13). SS Sturmbannführer Aloïs Brunner was top-expert voor deportaties
van ‗terroristen‘: communisten, vakbondsleiders en joden. Hij was de architect van de getto‘s en het
treintransport naar de concentratiekampen. Hij wordt rechtstreeks verantwoordelijk geacht voor de dood van
128.500 mensen. (14). De CIA zet deze experten in de ‗strijd tegen het terrorisme‘ aan het werk in Fort
Bragg. Dat wordt de uitvalsbasis van George H.W. Bush die vanaf 1981 alle geheime operaties van de CIA
leidt onder de naam ―counter-terrorism‖. (15) Een halve eeuw lang hebben de nazi‘s in Fort Bragg, in de
Nasa, in het militair industrieel complex, in de wapenlobby‘s en in de CIA undercover moeten werken. Zij
hebben concepten ontwikkeld als ‗oorlog tegen terrorisme‘ en ‗bevrijdingsstrijd tegen schurkenstaten‘. Bij de
val van de Sovjet-Unie in 1989 kraaiden zij een eerste keer victorie. Na 11 september 2001 een tweede
keer. Want toen beslisten hun vrienden Bush, Cheney en Rumsfeld om alle concepten van ‗preventieve
oorlog‘, ‗nucleaire aanval‘, en ‗repressie tegen het binnenlands terrorisme‘ als officiële politiek van de VS toe
te passen.
Noten:
1- Carla Binion, Nazis and Bush family history, Online Journal, 21-12-00.
2- Andreas von Bülow, In Namen des Staates. Piper Verlag, 2002, blz. 377.
3- Christopher Simpson, Blowback: America‘s recruitment of nazis and its effects on the Cold War. Collier
Books, 1989, blz. 201-202, 215-216.
4- Russ Bellant, Old Nazis, the New Right and the Reagan Administration. Political Research Associates,
1989, blz. 10-11. Ook op http://www.skepticfiles.org/.
5- John Loftus, Mark Aarons. The Secret War Against the Jews. St Martin‘s Press, 1997.
6- Christopher Simpson, o.c., blz. 273-274.
7- Russ Bellant, o.c., blz 10-17.
8- Carla Binion, Nazis and the Republican Party, Online Journal, 28-01-00.
9- Covert Action, Special: nazis, the Vatican, and CIA, 25/‘86., blz. 23-26.
10- Simpson, o.c., blz 27-31. Robert Sherill, http://www.texas.observer.org/.
11- Russ Bellant, o.c., Part II, blz. 4.
12- Simpson, o.c., blz 44. ; 13- Simpson, o.c., blz 53. ; 14- Simpson, o.c., blz 248.
15- Simpson, George Bush Takes Charge. Covert Action Quarterly, nr. 58.
*Een artikel uit het weekblad Solidair.
Onzestem.eu

Vingerafdruk in centrale opslag van de baan.....of toch niet?
do, 03/02/2011 - 13:25 — Ivo
In de Tweede Kamer is geen meerderheid behaald voor de plannen om
vingerafdrukken centraal op te slaan. De PvdA en de VVD zijn terug gekomen op
hun eerdere plannen en sluiten zich nu aan bij de SP, GroenLinks en D66. Volgens
de partijen zitten er nu wel te veel risico's aan centrale opslag van vingerafdrukken.
Dit meldde het ANP via de gebruikelijke propaganda kanalen. Het is een beetje
een dubbel bericht omdat verder staat: "Het kabinet wil de biometrische gegevens
van alle Nederlanders in één database stoppen. Die komt voort uit de nieuwe
paspoortwet waar de Kamer begin 2009 mee instemde. Sindsdien is veel
gewaarschuwd tegen de database.
Eigenlijk had er moeten staan: het kabinet moet van de Europese Unie de biometrische gegevens van alle
Nederlanders in één database stoppen. Alle landen van de Europese Unie moesten vanaf juni vorig jaar
paspoorten uitgeven waarin twee vingerafdrukken van de houder opgenomen zijn. Deze uitwisseling is
vastgelegd in Europese wetgeving waar alle Europese lidstaten in 2011 aan moeten voldoen onder het
verdrag van Prüm. Dit verdrag is ontstaan na onderhandelingen door België, Duitsland, Spanje, Frankrijk,
Luxemburg, Oostenrijk en Nederland. In 2008 is het verdrag van Prüm zonder stemming goedgekeurd door
de Eerste Kamer en sindsdien wisselt Nederland automatisch persoonlijke informatie uit met verschillende
Europese landen. DNA-gegevens, vingerafdrukken en kentekennummers worden vanaf eind 2011
automatisch uitgewisseld tussen alle Europese lidstaten.
Ook worden er al diverse gegevens uitgedeeld aan Amerika. Nederland , het braafste jongetje uit de klas,
loopt voorop met het data delen. We moeten natuurlijk ook een voorbeeld zijn aan andere landen gezien
onze koningin één van de prominenten is bij de Bilderberg Groep. De groep die mede verantwoordelijk is
voor de Unie en de invoering van de euro.
Overview Information Management Europese Unie
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/vingerafdruk-centrale-opslag-van-de-baanof-toch-niet
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De eerste slachtoffers onder de christenen in Egypte zijn al gevallen
februari 05, 2011 By: silviavideler
zaterdag 5 februari 2011 - Bron: Reformatorisch Dagblad »
Opnieuw bloedbad onder Egyptische kopten
| Martin Janssen
SHARONA – Als gevolg van de algemene chaos die in Egypte heerst,
bereiken berichten uit de zuidelijke provincies slechts sporadisch de media. Zo werd pas donderdag bekend
dat er in Sharona, een dorp in de Egyptische provincie Minya, een gruwelijk bloedbad heeft plaatsgevonden
waarbij elf koptische christenen in koele bloede werden vermoord.
Het bericht bereikte de buitenwereld pas nadat het enkele koptische families in Australië, die zelf afkomstig
zijn uit Sharona, was gelukt om telefonisch contact te krijgen met hun familieleden in Egypte. Deze stelden
hen van het drama in Sharona op de hoogte. Het bericht werd vervolgens officieel bevestigd door zowel de
Australian Coptic Movement in Sydney alsook door Anba Agathon, de plaatselijke bisschop in Egypte.
Het bloedbad voltrok zich afgelopen zondag omstreeks 15.00 uur. Twee gewapende groepen islamisten
waren op de daken geklommen van de huizen van twee koptische families en wisten zich op deze wijze
toegang te verschaffen. Enkele details in het gebeuren zijn veelzeggend.
Ten eerste hadden de koptische families zich in hun huizen opgesloten, wat de angst van de kopten
weergeeft in de huidige chaotische situatie in Egypte. Het tweede onthutsende detail betreft het feit dat de
gewapende islamisten geholpen werden door de (moslim)buren van de twee getroffen families. De buren
namen niet alleen actief deel aan de moordpartijen, maar haalden bovendien de huizen van hun buren leeg,
van geld en elektrische apparaten tot meubels en graan. Het derde saillante detail is dat de identiteit van de
moordenaars bekend is, maar dat de plaatselijke autoriteiten blijkbaar geen enkele actie ondernamen.
Vier kopten wisten te ontsnappen, maar raakten ernstig gewond. Ze werden door dorpsgenoten naar het
ziekenhuis gebracht. Later zouden ze de identiteit van de moordenaars onthullen – allen wonend in
Sharona. Bovendien hadden ze tot hun grote schrik hun buren herkend onder de moordenaars.

Tony Blair Drags Youth Into One World Religion
februari 06, 2011 By: vader Jakob
Tony Blair can hardly wait for the one world religion to emerge.
Tony Blair is teaming up with the United Nations to bring the world‘s youth into
the one world religion. Over 680 young people from different religions signed up
for Blair‘s Faith Foundation‘s Faith Act Fellowship this year. Forty-one percent
of these youth, are Christians. Muslims and Hindus are the second highest applicants.
The youth selected will help serve the needy and try to achieve the Millennium Development Goals of the
United Nations. The eight goals of the United Nations are:
2.1 Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger
2.2 Goal 2: Achieve universal primary education
2.3 Goal 3: Promote gender equality and empower women
2.4 Goal 4: Reduce child mortality rate
2.5 Goal 5: Improve maternal health
2.6 Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases
2.7 Goal 7: Ensure environmental sustainability
2.8 Goal 8: Develop a global partnership for development
The Pope and Tony Blair are partners in building the One World Religion to come.
Blair‘s goal is to unite world religions for peace. He reiterated that goal in this
statement:
“The idea that young people are not motivated by faith to help others – or that faith
only inspires conflict – is simply wrong,” “The number of applicants clearly shows the
enthusiasm there is among today‟s young people to demonstrate how faith can be a
force for good in society,” said Blair. “It can build understanding and provide unity and
strength to counter those who see faith as a source of division and discrimination.“As
the first ever World Interfaith Harmony Week approaches I remain an optimist about
the future, when I see the commitment of this generation to deliver real change.”
Source:The Christian Post
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Egyptische officials verbijsterd dat Obama tegen belangen VS handelt
Acties van Amerikaanse president maken verborgen agenda steeds duidelijker
Egyptische officials vragen zich hardop af welke verborgen agenda Obama er
op nahoudt.
Een aantal topofficials van de Egyptische overheid begrijpen er helemaal niets
van dat de Amerikaanse president Obama met zijn steun voor de door de
Moslim Broederschap aangewakkerde gewelddadige protestdemonstraties openlijk in strijd met de
Amerikaanse belangen handelt. Na ruim 30 jaar de trouwste Arabische bondgenoot van Amerika in het
Midden Oosten te zijn geweest voelt de Egyptische regering zich verraden door een president van wie men
nu denkt dat hij er een verborgen agenda op nahoudt.
'Het regime van Mubarak heeft het gevoel dat Obama de opkomst van de Moslim Broederschap
ondersteunt, wat in strijd is met het belang van de VS,' legt Aaron Klein, hoofdjournalist van World Net Daily
in Jeruzalem uit. 'Ze proberen echt te begrijpen waarom Obama de protesten tegen het regime lijkt te
ondersteunen.' Volgens Klein heeft een Egyptische topdiplomaat hem hier afgelopen week uitleg over
gevraagd. 'Ik vertelde hem dat dit geen verrassing zou moeten zijn,' aldus Klein. 'De regering Obama heeft
de afgelopen jaren namelijk een intensieve relatie opgebouwd met bondgenoten van de Moslim
Broederschap.'
'Mijn eigen onderzoek heeft bewezen dat Obama gedurende zijn hele politieke carrière nauw betrokken is
geweest bij radicaal-linkse elementen, die al geruime tijd ijveren voor beleid dat er volgens velen op gericht
is het Amerikaanse belang in zowel binnen- als buitenland te verzwakken.' Volgens Klein was de Egyptische
topdiplomaat verrast toen hij hem vertelde dat hij deze zaken reeds uitgebreid in zijn boek 'The Manchurian
President: Barack Obama's ties to communists, socialists and other anti-American elements' uit de doeken
heeft gedaan.
De diplomaat vroeg onmiddellijk om 20 exemplaren van het boek dat in Amerika een bestseller werd, en
beloofde dat hij ze aan andere topofficials van de in het nauw gedreven regering van president Mubarak zou
overhandigen.
Obama heeft Mubarak de afgelopen dagen opgeroepen de macht in Egypte op te geven ten gunste van de
oppositie, die wordt gedomineerd door de Moslim Broederschap die onder het mom van 'democratie' van
Egypte een streng islamitische -en daarom zeer discriminerende en racistische- theocratie wil maken. Onder
Mubarak, die algemeen als stabiliserende factor in het Midden Oosten werd beschouwd, ontving Egypte van
de VS vele miljarden dollars militaire- en humanitaire (voedsel)hulp. Ook was Egypte de eerste van de enige
twee landen die vrede sloten met Israël.
Obama steunt net als Carter islamitische revolutie
De steun van Obama voor de Egyptische volksopstand lijkt in veel opzichten op president Jimmy Carters
steun voor de islamitische revolutie in Iran in 1979, het geboortejaar van de wereldwijde expansie van de
islamisten die de islam desnoods met geweld over de hele wereld willen verspreiden. Sommige
moslimgeestelijken noemen de rellen in Egypte inmiddels een nieuwe stap in de in 1979 begonnen
islamistische veroveringen.
'31 jaar na de overwinning van de Islamitische Republiek zien we het duidelijke feit dat deze gebeurtenissen
de naschokken van de islamitische revolutie zijn,' gaf de Iraanse ayatollah Ahmad Khatami als commentaar
op de onlusten in Egypte. 'Het lot van degenen die onze religie tegenwerken is vernietiging.' Khatami voegde
eraan toe dat de media en regeringsleiders van de wereld het belangrijkste element van de protesten over
het hoofd zien, en dat is de religieuze (islamitische) zaak.
De leider van de Moslim Broederschap in Jordanië waarschuwde dat de opstand in Egypte zich over het
hele Midden Oosten zal verspreiden, totdat de Arabieren alle leiders die pro-Amerika zijn hebben afgezet.
'Obama moet begrijpen dat de mensen wakker geworden zijn en dat ze klaar zijn de tirannen, die dankzij
Amerikaanse steun aan de macht konden blijven, uit het zadel te wippen.' De prominente salafistische
geestelijke Abu Mundhir Al-Shinqiti vaardigde zelfs een fatwa uit waarin hij de protesten aanmoedigt en zegt
dat de islamitische jihad nu een historisch moment heeft bereikt dat te vergelijken is met de 'aardbeving' van
de aanslagen van 9/11.
Moslim Broederschap roept wel degelijk op tot geweld
Eerder deze week berichtten we dat de regering Obama middels de voormalige Amerikaanse ambassadeur
Frank Wisner in het geheim heeft onderhandeld met de Moslim Broederschap in Egypte. Ondertussen
proberen Westerse politici ieder verband tussen de Moslim Broederschap, de rellen en de radicale
islamisering van steeds meer landen te ontkennen. Velen wijzen erop dat de Moslim Broederschap
vreedzaam is, daarbij gemakshalve vergetend dat bijvoorbeeld Hamas en aan al-Qaida gelinieerde
moslimgroeperingen de gewapende tak van de Broederschap vormen.
In november 2010 hield Muhammad Badi, de nieuwe oppergeestelijke van zowel de Moslim Broederschap
als Hamas, nog een preek waarin hij verklaarde dat de VS eenvoudig door geweld kan worden verslagen.
Volgens de directeur van het Global Research in International Affairs Center, Barry Rubin, bleek uit Badi's
preek dat 'steeds meer supporters van de Broederschap in het Westen geweld zullen gaan gebruiken en
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fondsen zullen werven voor het terrorisme.' Frank Gaffney, president van het American Center for Security
Policy, ging nog een stap verder en noemde de Moslim Broederschap zonder omwegen 'onze vijand.'
Obama: Nauwe banden met islamisten
Klein heeft aangetoond dat president Obama en diverse topofficials van zijn regering zorgwekkende banden
hebben met de Moslim Broederschap en hun wereldwijde bondgenoten. Zo werden alle leden van de
Broederschap officieel uitgenodigd om bij Obama's toespraak aan de moslimwereld in Caïro in 2009 te zijn.
In datzelfde jaar zou Obama volgens de Egyptische krant Almasry Alyoum een ontmoeting hebben gehad
met in Amerika en Europa verblijvende vertegenwoordigers van de Moslim Broederschap. Hierbij zouden zij
reeds een eventuele machtsovername in Egypte hebben geïmpliceerd.
Tevens zou de regering Obama de afgelopen twee jaar achter de schermen contact hebben gehad met
Hamas, dat opgericht werd als een gewapende tak van de Moslim Broederschap. Hamas heeft nog steeds
nauwe banden met de Broederschap, wat onder andere blijkt uit het feit dat beide groeperingen de facto
dezelfde geestelijke leider -Muhammad Badi- hebben. Daarnaast hebben hoge leiders van Hamas meerdere
malen toegegeven dat ze door middel van hoogwaardigheidsbekleders zoals Jimmy Carter en de
Democratische senator John Kerry -pro-Hamas aanhangers die diverse malen de Gazastrook bezochtenboodschappen aan Obama hebben doorgegeven. Niet voor niets noemde de belangrijkste politieke adviseur
van Hamas, Ahmed Yousef, de verkiezing van Obama in 2008 een 'historische overwinning' voor de hele
wereld.
In eigen land heeft de regering Obama een actieve relatie met diverse islamistische organisaties die door de
Moslim Broederschap als 'geestverwanten' worden gezien. Eén zo'n groepering is de invloedrijke Islamic
Society of North America (ISNA), een radicale moslim organisatie die ondanks bewijzen dat er fondsen
werden geworven voor Hamas niet werd vervolgd. Tijdens Obama's inauguratie mocht ISNA-president Ingrid
Mattson zelfs een gebed uitspreken namens de Amerikaanse moslims. Ook was zij aanwezig bij Obama's
jaarlijkse Ramadan-diners. De ISNA werd al in 1991 in een officieel document door de Moslim Broederschap
aangewezen als een belangrijk middel om Amerika te transformeren tot een islamitische staat. (1)
Xander - (1) World Net Daily

Spaarlampen zijn een gevaar voor de gezondheid
Redactie Earth Matters - HLN.BE
(HLN) Spaarlampen zijn een gevaar voor de gezondheid, toch als ze gebroken
worden. Dat komt doordat ze te veel kwik bevatten, en 20 keer meer giftige
dampen dan is toegestaan binnenskamers. Dat meldt een studie uitgevoerd in
opdracht van het Duitse federale agentschap voor milieu. Vooral kleine
kinderen en zwangere vrouwen lopen gevaar, aldus de studie.
Het agentschap testte twee 'worst case scenario's': een spaarlamp met twee gram kwik en een met vijf
gram. Geen van beide lampen had een beschermlaag en beide werden gebroken terwijl ze warm waren.
Uit metingen bleek dat er ongeveer 7 microgram kwik vrijkwam per kubieke meter lucht. Dat is 20 keer
zoveel als de richtlijn van 0,35 microgram. Er werden tot vijf uur na het breken van de lamp metingen
uitgevoerd op grondniveau. Wanneer bovenstaande waarden werden gemeten, is niet duidelijk, net zomin
als hoe snel het kwik verdeeld raakt.
Zwangere vrouwen wordt aangeraden zo snel mogelijk de ruimte waarin een spaarlamp brak te verlaten.
Ook kinderen moeten weggestuurd worden, en aangeraden wordt om in kinderkamers alvast een spaarlamp
te gebruiken met extra beschermlaag.
Tegelijk moet er wel bij gezegd worden dat de kans dat een spaarlamp breekt, bij normaal gebruik enorm
klein is. Breekt zo'n lamp toch, verlucht dan de ruimte en ruim de scherven op met beschermende
handschoenen.
Als gevolg van de pogingen om energie te besparen, zijn gloeilampen verboden en moeten nu spaarlampen
worden gebruikt. Ze gebruiken maar 20 procent van de energie van een gewone gloeilamp, en besparen dus
zowel geld als energie.
Niet iedereen is blij met de maatregel. Er wordt geklaagd over het licht, en sommige medische groeperingen
beweren dat spaarlampen epileptische aanvallen, migraines en zelfs huiduitslag kunnen veroorzaken. Zij
vragen dat 'gevoelige mensen' deze lampen niet moeten gebruiken.
Zover wil het Duitse agentschap echter niet gaan. "De aanwezigheid van kwik is een serieus nadeel aan de
spaarlampen. We moeten snel evolueren naar een lamp die kwik minder of niet nodig heeft." Die bestaan
nochtans al: hallogeen lampen en LEDs bevatten geen kwik en gebruiken ook minder energie dan de
traditionele gloeilamp.
Bron: www.hln.be
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Het Westen toont zijn ware gezicht: Mubarak slaat opstand neer met grof geweld
3 februari 2011 door Willem Huntelaar
Als we ooit de Amerikaanse president Obama, zijn Israëlische oppasser Jozef Biden, of willekeurig welke
Europese politieke leider nog eens horen spreken over democratie dan weten we dat het holle woorden zijn.
Als we ooit de Amerikaanse president Obama, zijn Israëlische oppasser Joe Biden, of willekeurig welke
Europese politieke leider nog eens horen spreken over het verdedigen van de vrijheid dan weten we dat het
holle woorden zijn. Als we ooit de Amerikaanse president Obama, zijn Israëlische oppasser Joe Biden, of
willekeurig welke Europese politieke leider nog eens horen spreken over mensenrechten dan weten we dat
het holle woorden zijn. Holle woorden. Lege woorden. Waardeloze woorden. Zo waardeloos als president
Obama, zo waardeloos en lafhartig als zijn Israëlische oppasser Jozef Biden, zo waardeloos, lafhartig en
hypocriet als Angela Merkel, David, Cameron, Nicolas Sarkozy of willekeurig welke andere Europese leider
van likmevestje en blikken tierelantijnen.
Onze Westerse politieke leiders geven geen zier om vrijheid, democratie of mensenrechten. Ze geven alleen
om zichzelf, om de belangen van hun hebberige vriendjes bij de banken en multinationals, en ze zijn alleen
gevoelig voor de afpersing en bedreigingen van schurkenstaat Israël. Met 200 kernwapens en psychopaat
genoeg om ze te gebruiken tegen elk land, elke organisatie die hen een strobreed in de weg durft te leggen,
heeft Israël en de pro-Israëlische lobby in Europa en in de VS een week lang de Westerse regeringen
geterroriseerd en gedwongen afstand te nemen van de wil van het volk in Egypte, gedwongen miljoenen
mensen in de steek te laten en de dictator die hen al dertig jaar op de meest verachtelijke wijze berooft en
onderdrukt te steunen, gedwongen aan heel de wereld te tonen dat het Westen helemaal geen problemen
heeft met dictatuur en terreur zolang de dictator en de terroristen maar pro-Israël zijn.
Wie nog enige illusie had dat er onder de lafste, slapste president sinds Woodrow Wilson iets zou gaan
veranderen is de afgelopen twee dagen op zeer ontnuchterende wijze beroofd van elke illusie dat het
Westen staat voor vrijheid en democratie, voor het verdedigen van de mensenrechten, beroofd van elke
illusie dat wij de goeden zijn en zij de slechten. Het Westen heeft zijn ware gezicht getoond, de macht heeft
zijn laatste masker afgelegd. Niet vrijheid en democratie zijn de uitgangspunten van het beleid van de
misdadigers die wij elke vier jaar een mandaat geven om de bevolking kaal te plukken, hun zakken te vullen
en hun rijke vriendjes nieuwe belastingvoordelen te geven. Mensenrechten, bouwen aan de toekomst,
gezondheidszorg en goed onderwijs: het interesseert ze niets. Het is een schaamlapje, een pleister op de
wonde, een wassen neus. Het verkrijgen van macht, het uitbouwen van macht en het consolideren van die
macht is het enige wat telt voor de oplichters in onze parlementen, ministeries en directiekamers. Moge dat
de belangrijkste les zijn van het Westerse verraad van de bevolking van Egypte
De bevolking van Egypte - een week lang vreedzaam demonstrerend tegen een brute dictator die voor het
Westen het vuile werk opknapte met het martelen van zogenaamde terreurverdachten, die zijn volk
verraadde en samenspande met het Zionistische regime in Tel Aviv door in eendrachtige samenwerking met
het IOF het Palestijnse getto in Gaza hermetisch gesloten te houden, die ondertussen zijn bankrekeningen
spekte met de miljarden die hij roofde van het volk van Egypte - werd gisteren door alle Westerse leiders
aan zijn lot overgelaten.
Gisterennamiddag werden de vreedzame demonstranten op het Tahrirplein aangevallen door de gorilla's en
de waakhonden van president Hosni Mubarak. Een groot deel van de 1½ miljoen politieagenten die het
regime van Mubarak 30 jaar lang overeind hielden hadden hun uniform thuis gelaten en deden zich voor als
pro-Mubarak-demonstranten. Het enige doel dat ze hadden was met grof geweld de opstandige inwoners
van Caïro, voor de zevende dag op rij met honderdduizenden verzameld op het Tahrirplein, uiteen te slaan,
te verjagen, te verwonden en te doden. Wie vanaf de zesde of zevende verdieping van een
appartementsgebouw brokken steen en beton in een mensenmassa gooit heeft maar een doel voor ogen:
doden. En dat deden ze. Volgens verschillende bronnen vielen er gisteren al vijf doden op het Tahrirplein. Er
zullen er de komende dagen nog vele volgen.
Terwijl vreedzame demonstranten, waaronder vrouwen, kinderen en ouderen die opkwamen voor hun
rechten, werden neer geknuppeld door de beulen van Hosni Mubarak keek het Westen zwijgend toe. De
Joodse nieuwsstations (CNN, BBC, Al Jazeera) die de eerste dagen van het protest nog de schijn hadden
opgehouden objectief te zijn, deden hun uiterste best het te doen voorkomen als ging het om gewone
burgers die het opnamen voor een door hen geliefde president. De verhoudingen onder de pro- en contrademonstranten zouden volgens Al Jazeera zelfs 50-50 zijn! Steeds weer werd op subtielste wijze gewezen
op de gevaren voor Israël als de Moslim het in Egypte voor het zeggen zou krijgen. Ook op Al Jazeera, CNN
en de BBC werd gisteren niet meer gesproken over de opstand tegen een gewelddadige, misdadige,
roofzuchtige dictator. Men had het over 'The Battle for Caïro'. Alsof het een ordinaire veldslag betrof tussen
goed bewapende legers verwikkeld in een legitieme strijd.
Maar er was niets legitiems aan deze strijd. Het was pure anarchie, maar dan wel anarchie van de hoeders
van Hosni Mubarak. Wanhopige, ongewapende en vreedzame burgers zochten bescherming bij het massaal
aanwezige Egyptische leger; maar ook zij lieten hun medeburgers in de steek. Ook het leger danst naar de
pijpen van de Israëlische schurkenstaat die zij al meer dan dertig jaar de hand boven het hoofd houden.
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De aanleiding van het gewelddadige optreden was de toespraak van Mubarak, dinsdagavond op de
Egyptische staatstelevisie. Gesterkt door het uitblijven van een veroordeling van zijn weigering af te treden,
gesterkt door verachtelijke woorden van de Amerikaanse vicepresident Jozef Biden, gesterkt door de
openlijke steun voor zijn regime van vrijwel alle Europese leiders was zijn speech geen toegeving aan de
ontevredenheid van zijn bevolking, maar een triomfantelijke bevestiging van zijn positie. Met de uitbarsting
van geweld gisteren op het Tahrirplein gokt Mubarak erop dat het leger geen andere keuze zal hebben dan
in te grijpen en uiteindelijk zijn kant te kiezen.
Laat er geen twijfel over bestaan dat het geweld op het Tahrirplein gisteren werd uitgelokt en aangewakkerd
door de beulen van Mubarak, op laffe wijze gekleed in onherkenbare burgerkleding. Enkele zogenaamde
Mubaraksupporters werden door de demonstranten overmeesterd. Ze bleken identificatiekaarten van de
politie bij zich te dragen. Zij - de politie die Mubarak met grof geweld in het zadel hield - hebben net als de
mensen van de geheime diensten en de elitaire kliek die zich aan het handje van Mubarak heeft verrijkt zeer
veel te verliezen, en strijden voor het behoud van hun bevoorrechte positie.
Mubarak verklaarde dinsdagavond dat hij niet zal aftreden, en het geweld op het Tahrirplein en elders in de
straten van Caïro en Alexandrië is het gevolg daarvan. Het is het antwoord van een regime dat geen ander
machtsmiddel kent dan geweld. Daarmee is er geen weg terug meer. Het geweld van de goorilla's van
Mubarak zal leiden tot een gewelddadige reactie van de tegenstanders van het regime en daarmee staat
Egypte aan de vooravond van een burgeroorlog en totale chaos.
Het enige wat Mubarak rest is aftreden. Maar dat is het probleem met gewetenloze dictators en criminelen
die tot aan de hoogste treden van de piramide van de macht zijn geraakt: ze zullen alle hen tot de
beschikking staande middelen gebruiken om die macht te behouden, ongeacht de prijs. Mubarak is een
goed voorbeeld, dichter bij huis kenden we Jan-Peter Balkenende - liegend en bedriegend - en recenter
Tony Blair: ontmaskerd en ontkleed wringen ze zich in alle bochten om niet hulpeloos terzijde geschoven te
worden. In de chaos die nu aan het ontstaan is in Egypte zullen Israël en de VS hun slag slaan. De
belangrijkste oppositieleiders zullen gepaaid of weggewerkt worden en er zal na enkele weken of maanden
een trekpopregering worden gepresenteerd die door dezelfde propagandamachine die de burgers van de VS
en Europa al 60 jaar in de maling neemt voor iedereen acceptabel gemaakt zal worden.
Het scenario werd al vaak toegepast: in het Europa van na de Tweede Wereldoorlog, in Zuid-Amerika, in
Vietnam, in Iran en recenter in Algerije. De bevolking van Egypte zal meer vrijheid hebben en misschien een
groter aandeel van de rijkdommen van het land. Maar de nieuwe regering van Egypte zal dansen naar de
pijpen van Israël en de VS. Het Westen is namelijk nog steeds niet heldhaftig genoeg om de Israëlische
staatsterreur het hoofd te bieden en met landverraders als Jozef Biden en Poortwachters als Nicolas
Sarkozy en Uri Rosenthal ziet het ernaar uit dat dat voorlopig ook niet gaat gebeuren. De bevolking van
Egypte heeft met die realiteit nog maar weer eens kennis mogen maken.
Weer maar eens komt het morele failliet van het Westen aan de oppervlakte. Weer maar eens blijkt dat wij in
het Westen worden geregeerd door scrupuleuze opportunisten. En weer maar eens blijkt hoe diep wij, de
burgers van het Vrije Westen zijn gezakt: wij geloven de achterbakse praatjesmakers in onze regeringen, wij
geloven de opgeblazen propaganda in onze media en zolang we onze tv's, onze auto's en ons speelgoed
hebben interesseert het ons allemaal geen zier.
http://www.zonnewind.be/afrika/egypte/mubarak-opstand-geweld.shtml

Dodelijk Super Bacterie slaat toe in Engeland
februari 3, 2011 pineut
Een nieuw potentieel dodelijk superbacterie, resistent tegen de sterkste
antibiotica, is ontdekt bij honderden patienten in Engeland, volgens de Healt
Protection Agency. (Gezondheids Beschermings Dienst)
De bacterie heeft zich via India en Pakistan naar de ziekenhuizen in Engeland
verspreid. De NDM-1 bacterieën zijn resistent tegen carbapenem antibiotica,
die als een laatste redmiddel aan patiënten wordt toegediend wanneer andere middelen niet meer blijken te
werken.
Artsen nemen aan dat de infectie naar Engeland is geimporteerd door reizigers vanuit het Indiaanse subcontinent die medische behandeling ontvingen, inclusief cosmetische operaties. Tot nu toe zijn er 400
gevallen ontdekt.
Dr. David Livermore, directeur van de HPA‘s weerstands toezicht laboratorium, zegt : ―Dit is een belangrijke
zorg voor de volksgezondheid. Besmettingen varieren van mild tot levensbedreigend of fataal‖.
―Veel van de moderne geneeskunde is afhankelijk van het vermogen om infecties te behandelen. Als dat
vermogen verloren gaat, zal de geneeskunde een grote stap terug maken‖
Bron : Express.co.uk
Vertaling : Pineut
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Egyptische moslims slachten twee christelijke gezinnen af
Vrouwen in Egypte rouwen nadat hun geliefden enkel vanwege hun
christelijke geloof door moslims werden vermoord.
Nu de internetverbindingen in Egypte na een door de regering Mubarak
opgelegde blackout weer hersteld zijn, blijkt dat er opnieuw een islamitische
slachting op Koptische christenen heeft plaatsgevonden. Op zondag 30
januari vielen moslims -waaronder de buren van de Kopten- de huizen van twee christelijke gezinnen binnen
en vermoordden iedereen die ze aantroffen, inclusief een paar zeer jonge kinderen.
De gemaskerde moslims verschaften zich onder andere toegang via de daken en vermoordden in totaal 11
christenen. Slachtoffers waren Josep Waheeb, zijn vrouw Samah en hun kinderen Christine (15) en Fady
Youssef (8). Hun buren, Saleed Ayab Mayez, zijn vrouw Zakia en hun kinderen Joseph (4), Justina (3) trof
hetzelfde gruwelijke lot, samen met Saleebs 23 jarige zus Amgad, zijn moeder Zakia en een andere vrouw
genaamd Saniora Fahim. Hun misdaad: christen zijn.
Anba Agathon, Koptische bisschop van Maghagha, vertelde de Koptische activist dr. Mona Roman in een
interview op Al-Karma TV dat de moordenaars de buren van de Kopten waren, die 'gebruik maakten van de
in Egypte heersende chaos en de afwezigheid van politiebescherming.' Na de slachting op de christenen
werden hun huizen compleet leeg geplunderd.
'Waarom hebben deze islamisten twee Koptische gezinnen afgeslacht en beroofd en geen moslims?,'
reageerde dr. Hanna Hanna, een andere Koptische christen. 'Ik geloof dat dit komt omdat ze weten dat ze,
omdat het Kopten (christenen) zijn, er letterlijk mee weg kunnen komen.' (1)
Niet alleen in Egypte, maar in vrijwel heel de islamitische wereld zijn christenen de afgelopen jaren in sterk
toenemende mate het doelwit van de meest gruwelijke misdaden. Reden: hun geloof in Jezus Christus als
de Messias en Zoon van God, een gruwel in de ogen van de islamitische religie. Onlangs bracht paus
Benedictus XVI opnieuw het tragische lot van inmiddels miljoenen christenen in de moslimwereld ter sprake.
Eventjes werd hij nagepraat door diverse politici, maar concrete acties zijn tot nu toe (wederom) uitgebleven.
En zo vinden dagelijks gemiddeld zo'n 300 christenen* de dood door de hand van moslims, zonder dat de
Westerse 'kampioenen' van de mensenrechten hier ook maar iets aan willen veranderen. Sterker nog, de
verspreiding van dezelfde islamitische ideologie die het beroven en vermoorden van alle niet-moslims
(vooral joden en christenen; zie bijv. Sura 1:6-7, ,4:101, 5:60, 8:12-13, 8:39, 8:60, 9:30, 9:123, 10:70, 33:6062 en Bukhari 56:662) op grond van de Koran toelaat, wordt in Nederland door alle politieke partijen -met
uitzondering van de PVV en de SGP- geen strobreed in de weg gelegd.
Xander - (1) Arutz 7
* Bron: Open Doors Australia, link al vaak geplaatst

Golf van verandering bereikt ook Syrië
Minder dan honderd manifestanten zijn dit weekend in Syrië opgedaagd
voor een massademonstratie waartoe was opgeroepen via het internet.
Toch lijkt het dat de golf van veranderingen ook het rijk van president
Baschar al-Assad heeft bereikt.
De regeringsvriendelijke krant Al-Thawra berichtte vandaag dat het kabinet
van minister-president Mohammed Nadschi al-Otari alle autoriteiten had bevolen om binnen de veertien
dagen voorstellen te doen om te verhinderen dat grondpercelen nog onrechtmatig zouden onteigend
worden. Eerder had de regering beslist om steun te geven aan boeren in de door droogte geteisterde regio‘s
en sociale hulp aan arme families.
Bijna niemand spreekt openlijk van een verband tussen de maatregelen en de opstanden in Tunesië en
Egypte. De regering benadrukt dat ze de beslissingen al langer geleden genomen heeft. Toch wordt in privéverband ondertussen overal gesproken over de ―zegeningen van de volksopstanden in Tunesië en Egypte‖,
wat in een staat als Syrië, die door de geheime diensten wordt gecontroleerd, opmerkelijk is.
“Vreedzame veranderingen”
De Assyrische Democratische Organisatie, die de belangen behartigt van de christenen in Syrië en Irak, en
dus ook in het buitenland actief is, verspreidde zondagavond een verklaring over hervormingen in Syrië. De
revoluties in Tunesië en Egypte, en de protesten van jongeren tegen corruptie en werkloosheid, hebben ook
―andere staten in regio aan het koken gebracht‖, klonk het in de tekst.
De situatie in Syrië is anders, maar vertoont parallellen. ―Daarom roepen we op tot hervormingen en
vreedzame veranderingen in Syrië, terwijl de stabiliteit en nationale eenheid gevrijwaard blijven.‖ (dpa/dea)
07/02/11 © epa
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Energie uit een ander universum
BY ADMIN, ON FEBRUARI 5TH, 2011
Is het mogelijk om energie af te tappen uit en ander universum? Enkele
interpretaties van de kwantummechanica bieden hier inderdaad de ruimte
voor. Een verkenning.
Een absurd verhaal?
Op een website die penny stocks op de markt brengt, las ik een verhaal
over een speciale coating op glazen ruiten die in staat zou zijn om meer
energie uit licht te halen dan er binnen komt. Dit verhaal bleek niet te
kloppen: het werkelijke rendement ligt volgens het bedrijf zelf rond een ook al zeer behoorlijke dertig tot
veertig procent, wat op zich onze energievoorziening zou revolutionariseren, maar toch is het een
interessante gedachte. Hoe zou een systeem meer energie kunnen produceren dan er binnen komt i.e. zijn
perpetuüm mobile‘s mogelijk?
Kwantumteleportatie van energie
Mischien is in een parallel heelal de zon al een rode reus en de aarde veranderd in gesmolten lava.
Het antwoord lijkt te zijn: ja, althans: als het systeem energie kan onttrekken aan een ander systeem dat
kwantumverstrengeld is met het systeem in kwestie. Kwantumtheoreticus Masahiro Hotta van de Japanse
universiteit van Tohoku, toonde aan dat het in principe mogelijk is om energie te teleporteren. Als twee
deeltjes met elkaar kwantumverstrengeld zijn, zijn de uitkomsten van de meting aan het ene deeltje
bepalend voor het andere deeltje.
Hotta ontdekte dat door een meting aan een deeltje ook energie in het deeltje is te injecteren. Omdat
kwantumverstrengelde deeltjes een gedeelde identiteit hebben, betekent dat dat het andere deeltje ook over
die energie beschikt – die vervolgens weer afgetapt kan worden, ook al is het deeltje lichtjaren ver weg van
zijn kwantumverstrengelde tweeling. Voorwaarde is helaas wel dat tegelijkertijd met de verstrengeling een
‗klassiek‘ deeltje mee wordt gestuurd om de informatie over te brengen.
De maximale hoeveelheid energie die overgestuurd kan worden is evenredig aan de mate van
kwantumverstrengeling die verdwijnt, stelt Hotta: kwantumverstrengeling is dus een hulpbron die verbruikt
wordt om energie over te dragen. Dus erg lang heb je niet plezier van je kwantum-energietransport.
Veelwereldeninterpretatie
Naast verstrengeling kent de kwantummechanica het
waarnemingsprobleem: elke meting levert een onvoorspelbare uitkomst
op. Er zijn verschillende theorieën (of liever gezegd interpretaties)
bedacht om hiermee om te gaan. In de veelwereldeninterpretatie splitst
ons heelal zich bij elke meting in kopieën. Dus overleeft Schrödingers
kat in sommige universa. De populairste, omdat het zo makkelijk
rekenen is, is de veel-werelden interpretatie: bij elke meting splitst een
kwantumdeeltje zich in verschillende meetuitkomsten. Wordt bijvoorbeeld het sadistische
gedachtenexperiment van Schrödinger uitgevoerd, waarbij er, zeg, driekwart kans is dat een atoomkern niet
uit elkaar valt en de kat overleeft, dan wordt volgens de veel-werelden interpretatie het heelal gesplitst in
voor drie kwart heelallen waarin de kat nog leeft en één kwart heelallen waarin de kat dood is.
Zon uit parallel universum aftappen
Nu komt het. Stel dat twee deeltjes met elkaar kwantumverstrengeld zijn. Het heelal splitst voortdurend in
parallelle heelallen. Dus komen erparallelle heelallen waarin elk een kopie van dit verstrengelde paar
bestaan. Echter: de kopieën zijn mogelijk ook nog met kopieën in parallelle universums verstrengeld (of dit
zo is is onzeker; immers de deeltjes worden geacht niet meet met elkaar in contact te staan zodra het heelal
afgesplitst is). Stel, je verricht een meting aan een deeltjespaar dat vijf miljard jaar geleden, toen het
zonnestelsel nog een chaotische gaswolk was, met elkaar verstrengeld is geweest. Ongeveer 99,85%
procent van alle atomen in het zonnestelsel maakt nu (en naar we kunnen aannemen, ook in het parallelle
universum) deel uit van de zon, dus zijn miljoenen graden heet.
Bijna alle materie in het zonnestelsel bevindt zich binnen de zon.
Met andere woorden: de kans is 99,85% dat een partner van een deeltje dat in dit
universum zich op aarde bevindt, zich in het parallelle universum in de zon bevindt.
Je zou dus in principe, gesteld dat de kwantumverstrengeling nog zou bestaan (in de
praktijk duurt deze zeer kort omdat andere deeltjes deze verbreken), dat
kwantumverstrengeling ook tussen afgesplitste universums bestaat (dat is
twijfelachtig) en dat de gassen van de interstellaire stofwolk redelijk homogeen
gemengd zijn geweest, energie kunnen aftappen van de zon in een parallel universum.
Wel moet je dan het kwantumdeeltje opsporen dat de informatie van het ene deeltje naar het andere deeltje
draagt. En kan dat wel volgens de Veel-Werelden interpretatie?
http://www.visionair.nl/wetenschap/zonnestelsel/energie-uit-een-ander-universum/
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Een vreemd begin van 2011
Ingevoerd:
04-02-2011 Geplaatst door: Miguel Estevez
In de eerste maand van 2011 hebben we al een hoop vreemde en extreme
gebeurtenissen gehad.
We hebben vulkaanuitbarsting na vulkaanuitbarsting gehad. Volkeren die
genoeg hebben gehad van hun huidige regeringen en de straat op gaan om
voor vrijheid te vechten. Vogels en andere dieren die op mysterieuze wijze
het leven laten. Landen en streken die steedsactieverbeginnen te worden op seismologisch gebieden
natuurlijk hebben we weer een lading UFO's, objecten bij de zonen vreemde licht-fenomenenen energiefenomenen gehad. Terwijl de ene kant van de wereld onder water staat, lijkt de andere kant bedekt met
sneeuw te zijn. Je kan zeggen wat je wil over de meest depressieve maand van het jaar, maar saai was het
deze keer niet.
UFO's lijken erg actief te zijn in het Midden Oosten, India en de VS. Een paar dagen geleden kwamen er
verschillende berichten over een UFO o.a. boven Jerusalem en Cairo. Nu lijkt een identiek voorwerp zich
ook boven de VS te bevinden, Utah om precies te zijn.
Volgens de getuigen ging het hier niet om een militaire oefening. Gezien enkele van de getuigen exmilitairen waren, of bekend waren metmilitairetechniek, zegt deze verklaring best veel.
Ufo's in het Midden-Oosten
Ook het Midden-Oosten lijkt steeds meer bezoek te krijgen van vreemde lichten en objecten in de lucht. Zo
zouden de beelden van het volgende bericht inJeruzalemgeschoten zijn. Nog steeds is er geen logische of
officiële verklaring naar buiten gekomen. Enkelen op het internet houden vast aan de verklaring dat het hier
om een CGI-hoax zou gaan. ( CGI is computer animatie of filmbewerking ) Maar nu vergelijkbare objecten op
andere plekken op de wereld zijn gezien, lijkt deze theorie niet meer te kloppen.
Objecten bij de zon
Enkele maanden geleden hebben wij bericht dat er zich vreemde objecten bij de zon bevonden. Waar nog
steeds geen echte verklaring voor naar buiten is gebracht, buiten de gebruikelijke lensflits Ook melden wij u
dat er vreemde planeet vormige objecten zich in ons zonnestelsel bevonden. De verklaring hier voor is
volgens officiële bronnen "waarschijnlijk de rotatie van de maan die voor de camera kwam". Nu lijken er
wederom objecten gesignaleerd te zijn in de omgeving van de zon.
Deze keer heeft NASA echter getracht om de SOHO foto's bewerkt naar buiten te brengen. Maar dit werd
snel ontdekt door verschillende mensen en instanties op het internet. Er lijkt heel wat gaande te zijn op de
zon en deze activiteit lijkt de aandacht te trekken van onbekende machten en objecten.
Velen denken dat de recente activiteit van de zon, voor een groot deel verantwoordelijk is voor de stijging in
kracht van de aardse seismische en vulkanische activiteiten. Ook vermoedt men dat de zonneactiviteit
verantwoordelijk is voor een pole shift die nu gaande is en die mede-verantwoordelijk is voor de recente
massalesterfteonder de dieren.
Al die voorspellingen dan toch waar?
Met iedere dag die voorbij gaat en met iedere vreemde of onverklaarbare gebeurtenis die nu plaatsvinden,
lijkt het er steeds meer op dat al die voorspellingen van de oude beschavingen meer waarheid in zich
hadden dan de meesten van ons dachten. Ze werden steeds door de reguliere wetenschap en
descepticiafgewimpeldals onzin en broodje aap verhalen. Maar met iedere onverklaarbare massale sterfte
onder de dieren, of met iedere vulkaan uitbarsting, overstroming, extremeweersomstandighedenof
aardbeving, lijkt er toch waarheid in deze voorspellingen te zitten.
Nu zeg ik niet dat de wereld zal vergaan, zoals velen beweren dat zal gebeuren in 2012 bijvoorbeeld.
Dewereldzal niet vergaan en dat hebben die oude beschavingen nooit gezegd. Wat zij hebben gezegd is dat
het een tijd van grote veranderingen zou zijn en het begin van een nieuw tijdperk van de mens. Het oude zal
ophouden en het nieuwe zal beginnen.
Dat nieuwe begin zal inderdaad veranderingen met zich meebrengen. Veranderingen die mogelijk gevaren
met zich mee brengen als we niet op letten. Dat is wat er in mijn ogen nu gaande is en dat is waar de oude
beschavingen het volgens mij over hadden. Zij lieten hun waarschuwingen achter, zo dat wij ons konden
voorbereiden op deze veranderingen.
Jammer genoeg is van die waarschuwingen, door de jaren heen, een soort van sprookje of klucht gemaakt.
Waardoor het niet serieus genoeg is genomen en het aan de kant geschoven werd als onzin. Maar nu begint
het er steeds meer op te lijken, dat we toch die tijd in gegaan zijn. Ik heb een positief toekomstbeeld en ga er
van uit dat alles helemaal goed komt, het licht overwint uiteindelijk altijd!
Bron en video‘s: http://www.earth-matters.nl/126/1503/geografisch/een-vreemd-begin-van-2011.html
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Hoe banken en beleggers de derde wereld laten verhongeren
Bron / origineel: www.worldproutassembly.org
Ten grondslag aan de plotselinge opstanden in Egypte en Tunesië ligt een
groeiende wereldwijde crisis aangewakkerd door sterk stijgende
voedselprijzen en werkloosheid. De Associated Press meldt dat ongeveer
40 procent van de Egyptenaren leeft onder de door de Wereldbank gestelde
armoedegrens van minder dan $2 per dag. Analisten schatten dat de inflatie
van de voedselprijzen in Egypte momenteel een onhoudbare 17 procent per jaar is. In armere landen, gaat
zo veel als 60 tot 80% van het inkomen van de mensen naar voedsel, in vergelijking met slechts 10 tot 20
procent in de industriële landen. Een stijging van een dollar of zo in de kosten van een liter melk of een
brood voor de Amerikanen kan de hongerdood betekenen voor mensen in Egypte en andere arme landen.
Volg het geld
De oorzaak van de recente stijging van de wereldwijde voedselprijzen blijft nog een punt van discussie.
Sommige analisten geven de schuld aan het "quantitative easing" program van de Federal Reserve (het
boekhoudkundig vergroten van de geldhoeveelheid), wat volgens hen hyperinflatie creëert. Te veel geld en
te weinig goederen is de klassieke verklaring voor stijgende prijzen.
Het probleem met deze theorie is dat sinds de prijzen van voedingsmiddelen aan een dramatische stijging
begon in 2008 de wereldwijde geldhoeveelheid in werkelijkheid is gekrompen. Vrijwel al het geld vandaag de
dag is gecreëerd in de boeken van de banken als "krediet" of "schuld" en de totale leningen zijn gekrompen.
Dit heeft plaatsgevonden in een versneld proces van afschrijven van leningen zonder nieuwe te creëren,
toen de subprime huizenmarkt is ingestort en het kapitaaleisen van banken zijn verhoogd. Hoewel het
onlogisch lijkt, hoe meer schuld er is, hoe meer geld er is in het systeem. Als schuld krimpt, krimpt ook de
geldhoeveelheid.
Dat is de reden waarom de overheidsschuld van vandaag in werkelijkheid niet de kruiwagen is die ervan
wordt gemaakt door de tekort terroristen. De keerzijde van schuld is krediet, en bedrijven leven daarvan.
Wanneer kredietinstellingen instorten, stort de handel in. Als de particuliere schuld krimpt, moet de
staatsschuld dus instappen ter vervanging. Het "goede" krediet of schuld is het soort dat wordt gebruikt voor
het bouwen van infrastructuur en andere productie capaciteit, het Bruto Nationaal Product en lonen vergroot,
en is het soort van dienst dat regeringen kunnen verlenen. De parasitaire vormen van krediet of schuld zijn
de 'money-making-geldsystemen?, die niets toevoegen aan het BNP.
Prijzen zijn opgedreven door te veel geld op zoek naar te weinig goederen, maar het geld jaagt alleen op
bepaalde geselecteerde producten. Voedsel- en brandstofprijzen zijn hoog, maar de huizenprijzen zijn
gedaald. Het netto resultaat is dat de totale inflatie laag blijft.
Hoewel kwantitatieve versoepeling misschien niet de oorzaak is, heeft de actie van de Fed de run op
goederen versterkt. In antwoord op de bankcrisis van 2008, verlaagde de Federal Reserve de ?Fed funds
rate? (het tarief waartegen banken lenen van elkaar) bijna tot nul. Dit gaf banken en hun klanten in de VS de
gelegenheid geld te lenen tegen zeer lage tarieven en deze in het buitenland investeren voor hogere
rendementen.
Ondertussen werden de rentetarieven op federale investeringen terug gedreven tot zeer lage niveaus,
waardoor dit voor de investeerders geen veilige en stabiele optie meer was voor de financiering van hun
pensioenen. "Hot money" - investeringen op zoek naar hogere rendementen ? vluchtten uit de ingestorte
huizenmarkt in alles behalve de dollar, hetgeen in het algemeen betekende een vlucht naar bulkgoederen.
Nieuwe betekenis aan het aloude "Speel niet met je eten"
Vroeger werd voedsel beschouwd als niet geschikt voor speculatieve investeringen, want het was te
gevoelig voor bederf en kon niet gemakkelijk worden opgeslagen. Maar dat veranderde met de ontwikkeling
van ETF's (exchange-traded funds) en andere financiële innovaties.
In eerste instantie was speculatie in voedsel redelijk onschuldig, omdat wanneer het contract afliep, iemand
daadwerkelijk het product moest kopen. Maar dat veranderde in 1991. In een onthullend verslag van juli
2010 in Harper's Magazine getiteld "De Voedsel Bubble: Hoe Wall Street Miljoenen uithongerde en ermee
weg kwam" schreef Frederick Kaufman daarover:
?De geschiedenis van voedsel nam een onheilspellende wending in 1991, toen niemand daar veel aandacht
aan besteedde. Dat was het jaar dat Goldman Sachs besloot dat ons dagelijks brood een uitstekende
investering zou kunnen zijn. . . . ?
Roofridders, gouddieven, en financiers van alle soorten hebben lang gedroomd van de controle over iets dat
iedereen nodig heeft, en dat door het tegenhouden van het aanbod de vraagprijzen opdrijft.
Kaufman verklaarde deze financiële innovatie in een interview op 16 juli in Democracy Now:
?Goldman. . . kwam met dit idee van het ?goederen-index? fonds, dat eigenlijk een manier was om enorme
stapels geld voor zichzelf te accumuleren. . . . In plaats van kopen-en-verkopen, zoals iedereen doet op
deze markten, begonnen ze met alleen inkopen. Dit heet ?going long?. Ze begon met ?going long? op
tarwe. . . En ze bleven kopen en kopen en kopen en kopen en accumuleerden aldus een historisch gezien
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ongekende voorraad ?long-only? tarwe. En deze accumulatie creëerde een heel vreemd fenomeen in de
markt. Het heet een ?vraag schok?. Meestal gaan de prijzen omhoog, als het aanbod laag is. . . . In dit geval
hadden Goldman en de andere banken deze volledig onnatuurlijke en kunstmatige vraag naar tarwe
geïntroduceerd, en vervolgens ging de prijs omhoog. . . . Harde, rode tarwe wordt meestal verhandeld
tussen de $ 3 en $ 6 per zestig pond bushel. Het liep op tot $ 12, toen $ 15, dan $ 18. Dan zelfs $ 20. En op
25 februari 2008, werd tarwe afgerekend op $ 25 per bushel. . . . De ironie is hier dat in 2008 de grootste
tarweoogst was in de wereldgeschiedenis.?
?. . . De andere schande . . is dat terwijl Goldman en andere banken de structuur van deze markt volledig
verpesten, ze zichzelf hebben beschermd buiten deze markt, via het bijna duivelse idee van de 'replicatie?. .
. . Ofwel,. . . jij wilt dat ik voor jou investeer in de tarwemarkt. Jij geeft me honderd dollar. . . . Wat ik moet
doen is honderd dollar inzetten in de tarwemarkten. Maar ik hoef dat niet te doen. Alles wat ik moet doen is 5
dollar inzetten. . . En met die $5, kan ik je honderd-dollar-positie vast houden. Nu heb ik vijfennegentig van
jouw dollars. . . . Wat Goldman deed met honderden miljarden dollars, en wat al deze banken hebben
gedaan met honderden miljarden dollars, is dat ze er ?Treasury Bills? voor kochten, de meest conservatieve
investering denkbaar.. . . . Als je honderden miljarden dollars hebt in T-bills, kunt je dat opkrikken tot
biljoenen dollars. . . . En dan nemen ze die biljoen dollars, en geven aan hun daghandelaren, en dan zeggen
ze: "Doe maar wat het meest lucratief is op het moment." En aldus, terwijl miljarden mensen verhongeren,
gebruiken ze dat geld om miljarden dollars te verdienen voor zichzelf. ?
Andere onderzoekers kwamen met een soortgelijke uitleg van de voedselcrisis. In een artikel in juli 2010
getiteld "Hoe Goldman Sachs gokte op het uithongeren van de armen in de wereld - en won," kwam
journalist Johann Hari met de volgende waarneming:
?Vanaf eind 2006, begonnen de mondiale voedselprijzen te stijgen. Een jaar later was de tarweprijs 80
procent gestegen, maïs met 90 procent en rijst met 320 procent. Voedselrellen braken uit in meer dan 30
landen en 200 miljoen mensen werden geconfronteerd met ondervoeding en honger. Plotseling, in het
voorjaar van 2008, daalden de voedselprijzen naar de oude niveaus, als bij toverslag. Jean Ziegler, de
speciale VN-rapporteur over het Recht op Voedsel, noemde dit "een stille massamoord", geheel te wijten
aan "menselijk handelen."
Sommige economen zeiden dat de stijgingen werden veroorzaakt door de toegenomen vraag door de
Chinese en Indiase middenklasse en het toenemende gebruik van maïs voor ethanol. Maar volgens
professor Jayati Ghosh van het Centrum voor Economische Studies in New Delhi, daalde de vraag uit die
landen zelfs met 3 procent over de betreffende periode; en de Internationale ?Grain Council? verklaarde dat
de wereldwijde productie van tarwe zelfs was toegenomen tijdens de prijspiek.
Volgens een studie van het inmiddels ter ziele Lehman Brothers, sprong de indexfonds speculatie van $ 13
miljard naar $ 260 miljard van 2003 tot 2008. Niet verrassend stegen de voedselprijzen in gelijke mate te
beginnen in 2003. ?Hedge fund? manager Michael Masters schatte dat op de gereglementeerde beurzen in
de VS, 64 procent van alle tarwe contracten in bezit waren van speculanten die geen echt belang hadden in
tarwe. Zij bezaten die uitsluitend in afwachting van prijsinflatie en de doorverkoop. George Soros zei dat het
"stiekem hamsteren was van voedsel tijdens een hongersnood om winst te maken op de oplopende prijzen."
Een artikel in augustus 2009 door Jayati Ghosh, hoogleraar aan het Centrum voor Economische Studies en
Planning aan de Jawaharlal Nehru Universiteit in New Dehli, vergeleek voedselvoorraden verhandeld op
toekomstige markten met voorraden die er niet waren. Ze ontdekte dat de prijs van voedselvoorraden die
niet verhandeld worden op toekomstige markten, zoals gierst, cassave en aardappelen, slechts een fractie
stegen van speculatieve voorraden zoals tarwe. Nomi Prins schreef in Mother Jones in 2008, en weet ook de
prijsstijgingen aan speculatie. Zij merkte op dat de landbouw ?futures? en energie ?futures ? werden verpakt
en verkocht net als CDO's (collateralized debt obligations), maar in dit geval werden ze CCOs (collateralized
commodity obligations) genoemd. Hoe hoger de prijs van voedsel, hoe meer CCO beleggers profiteerden.
Zij waarschuwde: ?Zonder strenge regulering van elektronische handel en haar afgeleide producten die het
speculanten mogelijk maken enorme delen van de ?futures?-goederen-markten te verplaatsen, zal een
beetje extra regelgeving op de Londense beurzen weinig verlichting brengen. Tenzij dit echt wordt
aangepakt, zal deze zeepbel gaan om meer dan huizen alleen. Het zal levens kosten. ?
Wat kan er gedaan worden? Volgens Kaufman, is door de ?food bubble? het aantal mensen dat honger lijdt
met 250 miljoen toegenomen. Op 21 juli 2010, ondertekende president Obama een ?Wall Street Reform
Bill?, die veel van de regelgevende achterpoortjes zou afsluiten waardoor grote financiële instellingen een rol
kunnen spelen in de landbouw goederen ?futures?-markten, maar Kaufman zegt dat het wetsvoorstel
waarschijnlijk niet werkt. Wall Street kan nieuwe manieren bedenken om te speculeren die gemakkelijk
omslachtige, trage wetgeving omzeilt. Pogingen om alle speculatie met levensmiddelen te verbieden zal
waarschijnlijk niet werken, zegt hij, omdat de bedrijven de telefoon kunnen pakken en hun transacties doen
via Londen, of wat dan ook. Als een alternatief suggereert Kaufman een wereldwijde of nationale
graanreserve, zodat toezichthouders tarwe op de markt kunnen brengen als dat nodig is om de prijzen te
stabiliseren. Hij merkt op dat we eigenlijk al een grote graan-reserve hadden in het Clinton-tijdperk, voor de
deregulerings manie. Chris Cook, voormalig directeur van een wereldwijd energie-uitwisselings programma,
stelt: ?De enige lange termijn oplossing is om helemaal opnieuw de markten op te zetten. Ten eerste, het
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verwijderen van tussenpersonen - een proces dat al aan de gang is. In de tweede plaats, een nieuwe
regeling tussen producerende en consumerende landen - een Bretton Woods II.?
De speculatieve markten van vandaag zijn vooral gedreven door angst, zegt Cook, meer dan door hebzucht.
Beleggers zijn op zoek naar iets veiligs, dat hen een passend rendement geeft, dat betekent iets waarvan ze
kunnen leven na hun pensioen. Zij hebben deze investeringen nodig, omdat hun werkgevers en de overheid
niet zorgen voor een afdoend vangnet. Ooit was de federale zekerheid een veilige en adequate investering
voor gepensioneerden. Toen stortte de federale rente in, en investeerders verhuisden naar gemeentelijke
obligaties. Nu is die markt ook aan het instorten, als gevolg van bedreigingen van faillissement. Steden,
counties en staten die ploeteren als gevolg van de kredietcrisis is de toegang ontzegd tot de fondsen die
gebruikt zijn voor de ?bail out? van de banken - al waren het wel de banken, en niet de lokale overheden,
die de crisis hebben veroorzaakt. Zie "De Fed heeft gesproken: No Bailout for Main Street."
Ellen Brown is advocaat en auteur van elf boeken, waaronder ?Web of Debt: de schokkende waarheid over
ons geldsysteem en hoe we ons kunnen bevrijden?. Haar websites zijn http://WebOfDebt.com,
http://EllenBrown.com en http://PublicBankingInstitute.org.

Zullen de VS net zoals de Sovjet-Unie van het wereldtoneel verdwijnen?
Complete artikel: cassandraclub.wordpress.com (13x geklikt)
Dmitry Orlov legt uit waarom de VS ineen zal storten en wat de gevolgen
zullen zijn. De eerste fase, de financiële collaps is al aan de gang. Veel
Amerikanen zijn hun huis kwijt en persoonlijk al failliet. Net als in de
voormalige Sovjet-Unie slokt de krijgsmacht een groot deel van het
overheidsbudget op, zonder dat daar iets nuttigs tegenover staat. Het avontuur in Afghanistan gaf de SovjetUnie uiteindelijk de nekslag. Misschien wordt Afghanistan ook de nagel aan de doodskist van de VS. Het
duurder (en schaarser) worden van aardolie en het oplopen van schulden wordt steeds nijpender voor de
VS. "60% van alle transport-brandstof in de VS wordt geïmporteerd, veelal op krediet. Een groot deel van het
tekort op de handelsbalans komt voor rekening van die brandstof. Als die brandstoftoevoer stopt, omdat we
geen geld meer kunnen lenen (van China bijv.), dan komt de economie tot stilstand."
De economische collaps, oplopende werkeloosheid, sluiten van fabrieken, is ook al begonnen.
De politieke collaps (de 3e fase) zou kunnen bestaan uit het afsplitsen bepaalde staten. California zou
zichzelf heel goed kunnen bedruipen zonder bemoeienis vanuit Washington.
Orlov spreekt verder over drugskartels, die de feitelijke macht zouden kunnen overnemen, zoals in Mexico,
Afghanistan en Colombia gebeurt. Over de kwetsbare just-in-time logistiek in de VS (in de steden is men
slechts 9 maaltijden verwijderd van de chaos). En over de dalende levensverwachting in de voormalige
Sovjet-Unie. De Russen zijn niet meer zo gezond als 20 jaar geleden en ze worden ook niet meer zo oud.
De bevolking zal gaan afnemen (die-off). Enige lichtpuntjes in dit pikzwarte sombere verhaal. Het einde van
de VS zal, net als het einde van de Sovjet-Unie, de wereld vreedzamer maken. Door het instorten van de VS
kan de rest van de wereld tijdelijk over meer grondstoffen en fossiele brandstoffen beschikken.
Op Dmitry Orlovs blog staat de tekst compleet uitgeschreven.
(via: energybulletin.net)

Slecht geslapen? Lichtvervuiling is de schuldige
By Henk (beheerder) - – February 3, 2011
Straatverlichting maakt dat je ‗s nachts over straat durft, omdat je ziet
waar je loopt of rijdt en het een veilig gevoel geeft dat je iemand kan zien
aankomen. Maar er zijn ook enorme nadelen aan verbonden:
straatverlichting kost veel geld en energie, zorgt ervoor dat je de
sterrenhemel niet meer goed kan zien, dat dieren stoort en het
slaappatroon van mensen beïnvloedt. Dat zeggen de Britse milieuorganisatie CPRE (Campaign to Protect
Rural England) en de Britse astronomische organisatie CfDS (British Astronomical Association‘s Campaign
for Dark Skies). Zij vragen dan ook aan de Britse regering om de verlichting op het platteland aan te pakken.
Sterrentelweek
Om het publiek te mobiliseren organiseren de organisaties een ‗sterrentelweek‘. De mensen wordt gevraagd
het aantal sterren in het sterrenbeeld Orion te tellen, om de praktische impact van de lichtvervuiling aan te
tonen. Uit recent onderzoek bleek al dat 83 procent de nachtelijke hemel niet goed kan zien door overmatige
verlichting. ―Lichtvervuiling beschadigt het karakter van het platteland. De grens met de steden vervaagt, en
het ontzegt vele, vele mensen een donkere hemel vol sterren‖, aldus Emma Marrington van CPRE.
Lees meer:
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'Lady Gaga, De Illuminati marionet?'
De symboliek rond Lady Gaga is zo opvallend dat men zich kan afvragen
of het allemaal een zieke grap is. De Illuminati symboliek is steeds zo
duidelijk aanwezig dat de analyses van haar videos bijna voor de hand
liggende wordt. Haar hele persoon is een eerbetoon aan de controle, waarin de lege, onsamenhangende en
afwezig brein als trendy wordneergezet.
Essentiële Achtergrondinformatie.
Wat word er bedoeld met "mind control"? verdiep je eens in "project MK Ultra"
Hier volgt een kort overzicht uit een behoorlijk nauwkeurige Wikipedia:
Project MK-ULTRA , of MKULTRA , was de codenaam voor een geheime CIA-mind-control
onderzoeksprogramma, uitgevoerd door het Office of Scientific Intelligence. Het programma begon in de
vroege jaren 50, tot ten minste de late jaren 60, en men gebruikte de burgers van de Verenigde Statenals de
proefpersonen. Uit gepubliceerde gegevens blijkt dat Project MK-ULTRA betrokken was in heimelijke
gebruik van vele soorten drugs, evenals andere methoden, dit om 't geestelijke te manipuleren van het
individu. Project MK-ULTRA werd voor het eerst onder de aandacht gebracht van het grote publiek in 1975
door het Amerikaanse Congres, Dit door middel van onderzoek door de Kerk Comite, en door een
presidentiële commissie bekend als de Rockefeller Commissie. Speurwerk werd bemoeilijkt door het feit dat
de CIA-directeur Richard Helms alle MK-ULTRA bestanden liet vernietigen in 1973.
De Rockefeller onderzoeken van de Commissie waren gebaseerd op de beëdigde getuigenissen van directe
deelnemers, en op het relatief kleine aantal documenten dat Helms 'vernietiging overleefd hadden. Hoewel
de CIA er op aan dringt dat de MK-ULTRA experimenten werden stopgezet,heeft de 14-jarige CIA-veteraan
Victor Marchetti, in diverse interviews gemeld dat de CIA routinematig desinformatie campagnes voert.
Een uitvloeisel van dit project is officieus aangeduid als "Project Monarch" Zie de andere 15 hoofdstukken
hier op QFF. Het is een mind-controle techniek die het onderwerp blootstelt aan een trauma zo hevig dat
zijn/haar gedachten een dissociatiecreëert. De hersenen worden zo gecompartimenteerd dat er een nieuwe
persoonlijkheidontstaat, die vervolgens zo wordt gevormd, gekneed en gevoed door de manipulators.
"Wanneer binnen een persoon een trauma is veroorzaakt door bv elektroshocks, Geeft dat een gevoel van
licht in het hoofd zijn, alsof je zweeft of fladderd als een vlinder. Er is ook een symbolische voorstelling met
betrekking tot de transformatie of metamorfose van dit mooie insect: van een rups tot een cocoon (kiem,
rust, inactiviteit), een vlinder ('n nieuwe schepping), die zal terugkeren naar zijn plaats van herkomst. Dit is
een patroon dat je steeds terug ziet echt 'n unieke soort."
Nu je dit weet zal je die vlinder steeds meer opvallen, en dat niet alleen je gaat paralellen zien tussen de
diverse artiesten, alsof men elkanderkopieert!
De vlinder.
De onderwerpen zijn zoals gezegd, het worden blootgesteld aan tal van
symbolen,zoals bomen, spinnenwebben, maskers, doolhoven, vlinders, etc.
Ze worden ook getoond films die specifieke symbolen (of 'triggers') hebben,zoals in
The Wizard of Oz en en vele andere Disney Films. Op nagenoeg dezelfde manier
werkt de massa media en voert een grootschalige mind control-project uit, dat al
begint op jonge leeftijd met bv Disney films en gaat dan verder met Hollywood-films en
muziekvideo's.
Wat heeft dit te maken heeft met Lady Gaga? ik vind het gewoon een te gek wijf
met lekker muziek!
Wat wij hier uit moeten halen is de symboliek, wat het Monarch-project veroorzaakt en
het gebruik ervan in de massa media. Monarch is een soort vlinder en werd het ultieme "insider" symbool
van de geest om deze te beheersen. De symboliek rond Lady Gaga, in haar foto's en video's, zijn mixen van
die symbolen met occultisme en geheime genootschappen .. Haar lege, robotachtige en iets ontaarde
persoonlijkheid belichaamt elk"symptoomn" van een mind-control slachtoffer. Laten we eens kijken naar
waar Lady Gaga voor staat, te beginnen met de basics: haar naam.
Gaga is een term die direct verwijst naar onachtzaamheid.
Gegeven aan luchthartige onnozelheid: hoofd, onnozele, vluchtig, frivool, schuimige, duizelig, onbezonnen,
luchthartige, gefragmenteerd, dom. Lege Slang, duizelig.
Behept met de uitstraling van irrationaliteit en geestelijke ondeugdelijkheid: geestesziek, gek, dement,
wanordelijk, verward, krankzinnig, gek, maniak, onevenwichtig, ongezond, verkeerd.
"Gaga" is waarschijnlijk het makkelijkste woord om te zeggen in het Engels, want het is vaak het eerste
geluid dat door jonge kinderen word geprobeerd om spraak te imiteren. Dus haar naam zegt in feite: ik ben
een dame en ik ben leeghoofdig. Dit lege hoofd kan gevuld worden met alle onzin die u wilt. Deze staat van
de geest is bereikt na een succesvolle mind control. Haar naam zou ook geïnspireerd zijn door het lied van
Queen "Radio Gaga". De video van dit nummer bevat veel scènes van de 1927 film Metropolis. De film
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vertelt het verhaal van een vrouw uit de arbeidersklasse die werd gekozen door de elite om het leven te
geven aan eenrobot, door een mix van wetenschap en zwarte magie.
Scène uit Metropolis Is dit een metafoor voor mind control? Let op de omgekeerde pentagram op de
achtergrond: zwarte magie en satanisme. Deze robot wordt een sexy en verleidelijke
performer en is daar met het doel om de arbeidersklasse te corrumperen. Verwijzingen
naar deze film zijn er in overvloed in muziekvideo's,
alsof het erg belangrijk is voor de occulte elite. Madonna, Beyonce, Kylie Minogue en vele anderen hebben
de gelijkenis van dezevrouwelijke robot genomen en, zoals je kan zien in de "Paparazzi" video, Lady Gaga
blijft ook deze "traditie" trouw.
Haar Logo
Haar logo is vrij onthullend. Het is het onthoofde lichaam van een vrouw waar met een
bliksemschicht door haar heen word gegaan. En verlaten word via haar genitaliën.
Wederom is de focus gericht op het gebrek aan bewuste gedachten van de artiest. Het
lichaam ziet eruit als een rare koploze mannequins die je ziet in een kleding zaak. De
bliksemschicht betekent dat haar ondoordachte lichaam is "geladen" met een kracht,
wat leven geeft. (interessante opmerking: trauma-based mind control wordt vaak
geïnduceerd met elektro-shock behandelingen).
All-Seeing Eye Symboliek.
Je hoeft maar te kijken naar een paar van Lady Gaga foto's of video's om te merken dat ze constant één van
haar ogen verbergt. De meeste mensen zullen dit gewoon interpreteren als een "cool ding om te doen 'of
een' fashion statement '. Degenen die iets meer kennen van Illuminati symboliek weten dat de All-Seeing
Eye waarschijnlijk het meest herkenbare symboolis. Het verbergen van een oog, meestal de linker, gaat ver
terug in de occulte orders.
Hier is een uitleg van de oorsprong van het Oog van Horus.
Horus, de zoon van Osiris en Isis heette 'Horus de regels met twee ogen'. Zijn rechteroog was wit en
vertegenwoordigde de zon: zijn linkeroog was zwart en vertegenwoordigde de maan. Volgens de mythe,
Horus verloor zijn linkeroog door zijn kwade broer Seth, waarmee hij had gevochten om Seth's moord op
Osiris te wreken. Seth rukte zijn oog uit, maar verloor echter het gevecht. Het oog werd weer in elkaar gezet
door magie, door Thoth, de god van het schrift, de maan en magie. Horus presenteerde zijn oog aan Osiris,
die wedergeboren was in de onderwereld. -Woordenboek van de occulte
Een ding is zeker: Lady Gaga is voor de All-Seeing Eye.
Dit beeld is belangrijk.
Het bevestigt het feit dat het gesloten oog wordt gebruikt in het kader van esoterische
symboliek. Haar linkeroog is in haar hand, verwijzend naar de Hand van Fatima (boze
oog). Ook kan men niet voorbijgaan aan de gelijkenis met onze eigen Baphomet.
Het All Seeing Eye op de ruggen van Gaga's dansers tijdens haar Monster Tour.
Haar video's
Bijna alle Lady Gaga's video's bevatten occulte symboliek en niet-zo-subtiele hints met
betrekking tot de controle van de geest. We zullen eens kijken naar een korte video
gebruikt als intro tijdens haar tour.
Lady G is aan het praten op een robotica manier, alsof ze was lobotomized, over een
man die "verslond haar hersenen". Gaga wordt ondervraagd door een man die praat
op een zeer vreemde en hypnotische manier. Als dit niet gaat niet over mind control.....
Paparazzi video.
Deze video is geladen met symboliek, maar we focussen op het belangrijkste verhaal.
Het beschrijft in hoofdlijnen de val en het stijgen naar de top van Lady Gaga, die
tijdens het proces, door een enorme metamorfoseging.
Lady is in een slaapkamer met haar vriendje. Let op de Masonic schaakbordpatroon
op de muur en een ramskop, oftewel satanisme. Hij neemt haar mee naar buiten op
het balkon (ook een dambordpatroon). Na het opmerken van de camera's en het
nemen van de foto's, begint de man die vreemd te doen en word gewelddadig. Hij
duwt uiteindelijk Lady van het balkon. Terwijl ze naar beneden valt, zien we op de
achtergrond een wervelende patroon, meestal geassocieerd met hypnose. Lady Gaga
valt eerder stijlvol, zinspeelend op het feit dat deze afdaling niet fysiek is. Het
vertegenwoordigt de "trauma" die slachtoffers van mind control moeten doorlopen om te worden "herbouwd
from scratch".
Lady Gaga komt vervolgens in een herenhuis in een rolstoel en geleidelijk trekt ze haar kleren uit. Ze begint
langzaam te wandelen, met behulp van krukken, die haar heropvoeding door de occulte elite (ze is in een
herenhuis)symboliceren. Ze is gekleed als een robot, zinspeelend op Maria uit de film Metropolis, zoals
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eerder hierboven beschreven. Een andere scène toont haar dansend in een half wit / half zwarte trouwjurk.
Dit betekent haar (gedwongen) samenwerking met de "Dark Brotherhood". Haar transformatie is dan
voltooid. We zien haar dan weer naast het vriendje die haar van het balkon duwde.
Ze draagt Mickey Mouse kleding, zinspeelend nogmaals op de Monarch
programmering. (zie ook andere artiesten). Wederom gedraagt ze zich op een zeer
robotachtige manier, alsof haar gedachten en handelingen worden gecontroleerd
dooriemand anders. Gaga gaat vervolgens de man vergiftigenen lacht daar heel
vreemd over. Het feit dat ze haar vriendje vermoord verwijst naar het niveau "Delta"
van het Monarch-project, dat ook bekend staat als de "killer" programmering.
Hier een omschrijving van delta.
DELTA. Dit staat bekend als "killer" programmering, oorspronkelijk ontwikkeld voor de opleiding van speciale
agenten ofelite-soldaten (dwz Delta Force, de eerste Earth Battalion , Mossad, etc.) in geheime operaties.
Onderwerpen zijn verstoken van angst, zeer systematische uitvoering van hun opdracht. Zelfvernietiging of
zelfdoding instructies zijn in lagen aangebracht op dit niveau. (ik kom hier op terug in 1 van de 15
hoofdstukken). -Dr. Corydon Hammond, Project Monarch Programmeren Definities
Na het uitvoeren van haar moorddadige missie, is Lady Gaga populairder dan ooit en plukt de vruchten van
het zijn een Illuminati slaaf.
De man die Paparazzi registreerde.
Hij draagt een Venom shirt, voorzien van het gezicht van Baphomet en de Sigil van de
Kerk van Satan. Je zou hieruit kunnen stellen dat hij op de hoogte is van dat soort
dingen.
de Sigil van de Kerk van Satan.
Letterlijk gebonden door "de Verlichten" (Illuminati)
Lady Gaga verwerkt veel in haar video's en foto's en toont symboliek die verwijst naar
de Illuminati en mind control. Haar symboliek is diep, esoterische en zelfs spiritueel
maar ze maakt songs zoals "Just Dance" dat gaat weer over volkomengevoelloos. Dit
paradoxale aspect van Lady Gaga is iets dat het verdient om te worden geanalyseerd
en te worden begrepen begrepen. Omdat massa's jonge mensen Gaga's gebaren
imiteren, haar act is onderdeel van een groter systeem dat vele andere sterren
metdezelfde symboliek bevat. Ze is 'n creatief en een begenadigd songwriter. Maar
aan het eind van de dag, is de "Lady Gaga" persoon is een Fame Monster, Die alles
doet wat nodig is om een internationale superster te worden, met inbegrip van de
symboliek van de elite,waardoor we haar als een Illuminati marionet kunnen
beschouwen.
Project Monarch: Nazi Mind Control - De evolutie van het project MK Ultra
De Illuminati Formule voor het creëren van een Totaal Gecontroleerde Slave Mind.
Lady Gaga, the Illuminati Puppet – Part 2
Lady Gaga‘s Bad Romance – The Occult Meaning
The Hidden Meaning of Lady Gaga‘s ―Telephone‖
Lady Gaga‘s ―Alejandro‖: The Occult Meaning
The 2009 VMAs: The Occult Mega-Ritual...
From unexpected drama to shocking performances,
MTV‘s 2009 Video Music Awards managed once again to raise eyebrows and get people talking.
What most people missed, however, were the occult meanings encoded in the VMAs.
The TV event was in fact a large scale occult ceremony, complete with an initiation, a prayer and even a
blood sacrifice.
We‘ll look at the symbolism that appeared during the show
http://www.quofataferunt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=778&catid=58&Itemid=95

Amerikaans bedrijf hielp internet in Egypte platleggen
Geplaatst op: zondag 6 februari 2011 door: Monique Smits
Toen twee weken geleden de opstand in Egypte begon, ging in het land bijna het
gehele internet plat. De hele wereld veroordeelde de actie, inclusief de VS. Maar
het Amerikaanse Free Press heeft ontdekt dat de black-out met behulp van in
Californië ontwikkelde technologie tot stand kwam. Het bedrijf Narus of Sunnyvale heeft aan Egypte ‗Deep
Packet Inspection‘ (DPI) geleverd. Daarmee kon het regime op het internet en op mobieltjes politieke onrust
opsporen en vervolgens tot actie overgaan.
Bron: Free Press
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Speciale pc laat politie anoniem surfen
Bron / origineel: (c) www.security.nl
De politie gebruikt speciale computers om veilig en anoniem op het internet te
surfen. De ―IRN lite‖ pc is door het politiekorps Gelderland Zuid ontworpen en zorgt
ervoor dat gebruikers niet als politie herkenbaar zijn. Ook is het mogelijk met de
computers om filmpjes te bekijken, flash websites te bezoeken en pagina's te openen
van websites die geen Internet Explorer 6 ondersteunen. De machines zijn verder van
software voorzien om gevonden online informatie vast te leggen. Daarnaast kunnen agenten met de pc's
toegang tot het IRN intranet krijgen, allemaal zaken die de voorziening tot samenwerking Politie Nederland
(vtsPN) VG-West op dit moment niet kan leveren of ondersteunen, aldus Marga van Rijssel,
beleidsmedewerker bij de politie Haaglanden.
De politie wil namelijk meer investeren in open bronnen op internet. Zo namen eind vorig jaar 120
werknemers van de politie Haaglanden deel aan het Gebruik Open Bronnen op Internet (GOBI) project. "Met
het uitvoeren van de pilots werd een antwoord gezocht op de vraag of het gebruik van informatie uit open
bronnen voor verschillende medewerkers binnen de primaire processen van het korps kon toenemen", aldus
Van Rijssel. Er werd onder andere gekeken naar de mogelijkheden om het verzamelen van informatie
verantwoord en efficiënt te laten plaatsvinden. "De droom is dat het zoeken in open bronnen op internet door
een bredere groep medewerkers zou worden gedaan en het op die manier een normaal onderdeel zou
worden van de wijze waarop we ons vak uitoefenen. Hierdoor moet ons handelend en oplossend vermogen
worden vergroot in de digitale samenleving."
http://zaplog.nl/zaplog/article/speciale_pc_laat_politie_anoniem_surfen

Tony Blair: Noodzaak Westen oorlog tegen Iran
Britse ex premier Tony Blair roept het westen op om voorbereidingen te
treffen voor een militaire aanval op Iran.
In misschien wel de scherpste waarschuwing over het dreigende gevaar van
het Iraanse nucleaire programma ooit uitgegeven door een westerse leider,
zei de voormalige Britse premier Tony Blair dat het Westen voorbereidingen
moet treffen op een mogelijke oorlog met Iran.
Teheran, zei hij, heeft duidelijk geen plannen om zijn nucleaire programma op te geven of zijn
ontwikkelingsplannen aan te passen aan het Westen, en dat militaire kracht nodig kan zijn om de
islamitische radicalen die het land leiden te verhinderen hun doel van nucleaire wapens te bereiken, die een
gevaar voor iedereen zal vormen die niet zoals hen denken of handelen.
"Extremisme kan niet worden getolereerd. Het moet worden geconfronteerd en veranderd," vertelde Blair
aan leden van Chilcot de Britse parlementaire onderzoekscommissie in de rol van Groot-Brittannië in de Irak
oorlog. "Iran is een dreigende uitdaging. Het is negatief en destabiliserend. Het ondersteunt terrorisme", zei
Blair, eraan toevoegend dat Groot-Brittannië sterk moet staan tegen Iran, net zoals tegen Irak.
"Ik zeg dit tegen u met al de passie die ik bezit; op een gegeven moment moet het Westen uitkomen van wat
ik denk, een ellendig beleid is, of houding van verontschuldiging aannemen door te geloven dat wij de
oorzaak zijn van wat de Iraniërs doen, of wat deze extremisten doen, dat wij ons hoofd uit het zand moeten
halen. Ze zijn fundamenteel oneens met onze manier van leven en zullen blijven doorgaan, tenzij een
ontmoeting met vastberadenheid, en indien nodig, van kracht ", zei Blair.
Blair, die premier van Groot-Brittannië was tijdens het hoogtepunt van de Britse betrokkenheid in de oorlog,
vertelde de leden van het panel onder leiding van Sir John Chilcot, ook over zijn spijt voor de Britse soldaten
die gedood werden als onderdeel van de internationale bezetting troepenmacht in het land na de verdrijving
van Saddam Hoessein.
"Dit is niet de conclusie die ik had gehoopt," zei EU-chef van buitenlands beleid Catherine Ashton, die
voorzitter was van de gesprekken tussen Iran en de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië, Frankrijk en
Duitsland. "We hadden gehoopt op praktische besprekingen en hebben er alles aan gedaan om dit te
bereiken. Ik ben teleurgesteld."
Een Amerikaanse diplomaat die de gesprekken bijwoonde zei dat er "ernstige meningsverschillen blijven
bestaan "tussen Iran en het westen over de nucleaire kwestie, en de Britse minister van Buitenlandse Zaken
William Hague zei dat "de weigering van Iran om mee te werken, met inbegrip van de nadruk op de
randvoorwaarden die duidelijk niet realistisch waren, buitengewoon teleurstellend is... Totdat Iran de
noodzaak erkent om betekenisvol mee te werken, zal de druk alsmaar toenemen."
Iran, van haar kant zei dat "niets" haar zal beletten door te gaan met zijn nucleaire programma.
Israelnationalnews.com
Lees ook: Schoonzus wil Tony Blair aanklagen voor oorlogsmisdaden
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Egypte, het Westen en het gevaar van de opkomende Islamitische Unie
Volgens de voormalige Palestijnse moslimterrorist Walid Shoebat zal Turkije
de leider worden van de door de Bijbel voorzegde 'draak' van de eindtijd: een
anti-Westerse, anti-Israëlische en anti-christelijke Islamitische Unie.
'Bereid (je) voor' [Wa-a-iddoe] is een Arabisch woord dat te zien is op het
logo van de Egyptische Moslim Broederschap, en is geschreven onder het
teken van de twee zwaarden, het symbool van de Islamitische Jihad. [Wa-aiddoe] verwijst naar het volgende vers uit de Koran: 'En brengt wat jullie kunnen aan macht bij elkaar, om
hen mee te bevechten, waaronder strijdrossen om daarmee de vijanden van Allah en jullie vijanden angst
aan te jagen' (in een Engelse vertaling: 'terrorize' = terroriseren) (Al-Anfal ('De Oorlogsbuit'):60). Met andere
woorden: niet vrede, maar oorlog en terreur is het motto van de Moslim Broederschap. Volgens de
voormalige Palestijnse moslimterrorist Walid Shoebat zal dat in de nabije toekomst enorme implicaties
hebben voor het Westen. De belangrijkste reden van de oprichting van de Moslim Broederschap in 1928
was de ontmanteling van het Ottomaanse Rijk en daarmee het Kalifaat. Veel Egyptenaren waren woedend
omdat de val van het Kalifaat mede tot stand kwam door de Arabische samenwerking met het Westen. De
Moslim Broederschap werd om slechts één reden opgericht: het Kalifaat weer in ere herstellen. Hun
belangrijkste slogan: 'Al-Islam-Huwa-Alhal': 'Islam is de oplossing'.
Omdat de islam vanwege de revolutie in Iran en later al-Qaeda (al ruim vóór 9/11) een steeds slechtere
naam kreeg in het Westen, paste de Broederschap zich in de loop der jaren aan. Desondanks zijn veel
Arabieren jaloers op het succes van Iran, dat na de val van Irak een geduchte macht werd en veel invloed
begon uit te oefenen op Syrië, Libanon en de Arabische Golfstaten. Op deze wijze creëerde Iran een
Shi'itische 'hoorn' die zich van Iran door Irak en Syrië naar het westen uitstrekt naar Libanon, met de 'punt'
wijzend naar het 'hoofd' van Israël. Iran wil het Midden Oosten domineren en een mini-supermacht worden.
De nieuwe leider van de Soenitische alliantie
De recente onlusten in Tunesië en Egypte zijn de eerste stukjes van een andere puzzel, een andere 'hoorn':
een Soenitische alliantie. Deze variant uit zich echter anders dan de Shi'itische hoorn en gebruikt Westerse
slogans zoals 'democratie', 'vrijheid' en 'sociale rechtvaardigheid'. Het toont zich als een lam maar heeft het
innerlijk van een draak. Spoedig zullen beide hoornen -de Shi'itische vanuit Iran en de Soenitische vanuit
Egypte- oprijzen naar een plek die het Westen nooit had kunnen vermoeden. De door de Egyptische Moslim
Broederschap gewilde Soeni-hoorn zal zich door een niet-Arabisch land laten vertegenwoordigen. Voor de
meesten in het Westen zal de opkomst van deze 'rode draak' een ware schok zijn.
Om de identiteit van dit niet-Arabische land te achterhalen moeten de oorspronkelijke, dus Arabische -en
niet Engelse- geschriften van pro-Moslim Broederschap geleerden worden bestudeerd. Neem bijvoorbeeld
de vermaarde Islamitische wetenschapper Louay Safi, voormalig hoofd onderzoek van het International
Institute of Islamic Thought (IIIT) in de VS. Recent schreef hij het volgende:
'Het model voor hervorming en het alternatief voor het Shi'itische Iraanse model zal opnieuw van buiten de
Arabische regio komen, namelijk uit Turkije. Het Turkse model, vertegenwoordigd door de heersende AKpartij ('Gerechtigheids- en Ontwikkelingspartij), heeft islamitische wortels. De AK-partij wil de Turkse
Republiek binnen zijn culturele context en historie herstellen, en vertegenwoordigt de huidige fase van de
moderne vorm van de islamitische beweging in Turkije.' (Middle East Online, 1 Feb. 2011, rechtstreeks
vertaald uit het Arabisch). Door steun te geven aan het machtigste Soeni-land zal Turkije uit de Soenitische
alliantie oprijzen en Irans Shi'itische hoorn overvleugelen. Deze luipaard die zijn vlekken probeert te
verbergen heeft zijn poten reeds geplant in Iran en spreekt tegelijkertijd in de geest van het Arabische
wahhabisme; sinds 1928 is het zijn doel het Kalifaat, dat in Turkije in elkaar zakte, te herstellen en diens
dodelijke wond te genezen.
Twee soorten Jihad, één doel
Het is geen kwestie van 'of' maar 'wanneer'. Zodra het domino effect in gang is gezet -van Tunesië door
Noord Afrika naar Egypte- zullen we spoedig de opkomst van de Moslim Unie zien. Het doel van deze Unie
wordt glashelder als Safi's woorden direct uit het Arabisch worden vertaald:
'De oorlog tegen de afvalligen (alle niet-islamieten) is er niet op gericht hen te dwingen de islam te
accepteren, maar op het handhaven van de islamitische wet en orde.'
De agenda is dus om door middel van de agressieve Jihad de Sharia wetgeving op te leggen:
'De moslimleiders moeten zowel de situatie en omstandigheden als de capaciteiten van de
moslimgemeenschap inschatten, voordat ze de juiste soort Jihad kiezen.'
Deze Jihad komt echter in verschillende fasen: 'In een bepaalde fase kunnen moslims ontdekken dat Jihad
door overredingskracht of vreedzaam verzet de meest effectieve methode is om gerechtvaardigde vrede te
bereiken.' Aan één kant hebben we dus 'oorlog' (Hamas, al-Qaeda) en aan de andere kant 'vreedzaam
verzet' (de volksopstanden in Egypte en Tunesië). Beide methoden gaan hand in hand, zoals in het
psychologische spelletje 'goede agent - slechte agent'. Het plan wordt ten uitvoer gebracht en het Westen,
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dat enkel de slogans 'vrijheid' en 'democratie' in de straten van Egypte ziet, trapt in de val. Het aas wordt
gegeten, maar tegelijkertijd worden we aan de haak geslagen.
Invoering Sharia in het Westen door 'vreedzame' variant Jihad
De invloed van de islam is immens. Het Amerikaanse ministerie van Defensie haalde Louay Safi zelfs naar
Fort Hood, pal na de daar door een islamitische extremist gepleegde massamoord. Hij kreeg zelfs de
uitnodiging onderricht te geven over de islamitische 'gevoeligheden'. Tevens had hij een topfunctie bij de
Islamic Society of North America (ISNA), wat een front is van de Moslim Broederschap. Ook is hij
voorstander van directe gesprekken tussen Washington en de leiders van Iran.
Als gekeken wordt naar Safi's Arabische uitspraken dan lijkt het logisch dat hij oproept tot 'vreedzaam verzet'
als de 'meest effectieve methode'. Hij wil verandering ('change') en modernisering van het denken van de
moslims wereldwijd - niet om hen de Westerse levensstijl te doen accepteren, maar om deze te gebruiken de
Sharia wetgeving in te voeren: 'De toepassing van de Sharia moet eerst publieke overeenstemming
opbouwen en bewustwording van de islam ontwikkelen alvorens de Sharia wetten worden opgelegd.'
Dit stemt overeen met de agenda van de Moslim Broederschap: 'Ten eerste: de banden worden aangegaan
om een doel te bereiken.' Welk doel? 'Het ontstaan en de opkomst van het volk, in die zin dat de vestiging
van een islamitische staat de opkomst van een maatschappij vereist die gericht is op de islamistische
standaard en principes, omdat het de feitelijke stabiliteit vereist van de oprichting van de staat die de
aspiraties van de moslim gemeenschap ten uitvoer brengt.'
Als voorbereiding op deze islamitische staat eisen de voorstanders eerst democratische verkiezingen en het
invoeren van hun beleid: 'De uitnodiging een islamitische staat in dit gebied op richten moet voortkomen uit
de roep van het volk om hun recht op politieke vertegenwoordiging van hun zaken en problemen.'
De draak uit Openbaring komt op
Deze opkomende draak zal door 'vrede' en het benadrukken van 'geweldloosheid' velen misleiden. Juist
deze 'gematigde' versie van de islam is iets waar het Westen zeer beducht voor moet zijn. Als uitbreiding
van de religieuze doelstellingen probeert de Moslim Broederschap door middel van 'politieke', niet religieuze
handelingen een eigen (islamistische) 'staat' op te richten. Terwijl alle islamisten buigen richting Arabië haten
ze het Westen, omdat het verantwoordelijk was voor het verwonden van het Kalifaat in Turkije. Ondertussen
buigt het Westen voor de verslavende en dronken makende olie van Arabië, de wijn die ervoor zorgt dat het
Westen hoereert met de draak. (1)
Nog een korte tijd, en het in het Bijbelboek Openbaring voorzegde 'beest' van de eindtijd zal voor iedereen
zichtbaar worden: een islamitische unie, moslimlanden onder aanvoering van Turkije die voor zeer korte tijd
de macht zullen krijgen (Openbaring 13) en zowel Israël als het christendom zullen proberen uit te roeien.
Uiteindelijk zal dit 'beest', deze draak, na slechts enkele jaren bij de terugkomst van Jezus Christus
vernietigend worden verslagen.
Xander - (1) World Net Daily (Analyse van Walid Shoebat)
Toevoeging: Deze documentaire laat heel duidelijk zien dat Iran de leider van het midden oosten wordt:
http://www.youtube.com/watch?v=KYQQ8QjJeSc
Misschien beter om eerst deel 1 te zien: http://www.youtube.com/watch?v=ltMjv06oU6E&feature=related

'Buitenaardse wezens leven gewoon onder ons'
vrijdag 04 feb 20112917
Sun Shili, een voormalig kabinetslid Buitenlandse Zaken van de Chinese
regering en voorzitter van de Beijing UFO Research Society heeft verklaard
dat buitenaardse wezens incognito onder de wereldbevolking leven. Het
nieuws is verspreid door een Canadees dagblad, dat de interesse van Chinese wetenschappers voor al
wat met buitenaards leven te maken heeft accentueert.
Naar schatting 50.000 Chinezen zijn lid van verenigingen die de aanwezigheid van buitenaards leven in
China bestuderen en in totaal zouden miljoenen Chinezen zich voor aliens interesseren.
Sun Shili is de voormalige vertaler-tolk Spaans van de Chinese president Mao Zedong. Volgens hem leven
verschillende buitenaardse wezens onder ons en verspreiden ze via ons hun informatie.
'80% van de nieuwe uitvindingen komen voort uit de dromen van de uitvinders. Misschien is dat de manier
waarop aliens met ons communiceren. Mochten ze ons die uitvindingen in één keer aanreiken, dan zouden
we ze niet meer kunnen beheren.'
Chinese wetenschappers zoals Shen Shituan, die lid is van de ruimtevaartuniversiteit van Peking,
ondersteunt dat soort theorieën. In oktober vorig jaar werd een luchthaven in Inner-Mongolië verscheidene
uren gesloten nadat de luchtverkeersleiders een UFO hadden gesignaleerd in de buurt van de landingsbaan.
Sinds juni vorig jaar is al een tienttal UFO's gesignaleerd in China.
http://www.express.be/joker/nl/platdujour/buitenaardse-wezens-leven-gewoon-onder-ons/140050.htm
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Wij zijn allemaal Egyptenaren
1 februari 2011 - Door Gordon Duff
[Opm.: Hoewel de auteur een Amerikaan is en het artikel over de VS gaat kan de rode draad in het artikel
worden doorgetrokken naar mensen overal in de Westerse wereld.]
Egypte is een les voor Amerika omdat het ons een spiegel voorhoudt en ons toont hoe vrij we werkelijk zijn.
Er is niet zo'n groot verschil tussen het Egypte onder Mubarak en de VS onder willekeurig welke bende
financiële criminelen en buitenlands tuig die de regering in Washington momenteel in zijn grip heeft. Egypte
kende duizenden jaren slavernij. Ze weten hoe dat eruit ziet. Voor de meeste Amerikanen is slavernij iets
nieuws. Maar op een dag werden de Amerikanen wakker en waren ze niet zo vrij meer. Mensen die er
hardop voor waarschuwden werden neergesabeld.
Kijkend naar wat er in Egypte gebeurt herinner ik me hoe ik dacht dat de VS zouden worden. De jaren '60
waren verwarrend voor die mensen die erbij waren en nu nog voldoende hersencellen over hebben om zich
te herinneren wat er toen gebeurde. Het Amerika van John F Kennedy zou de wereld gaan verlossen - niet
van het communisme, maar van slavernij en dictatuur. Afrika was gedekoloniseerd en de dictaturen, de
bananenrepublieken, alle repressieve regimes zouden aan de kant geschoven worden en Amerika zou de
weg wijzen. Met de vredesbeweging als het kon, met het leger als het nodig was.
Wij waren de mensen met democratie op overschot en Kennedy had de geloofwaardigheid om het waar te
maken. Maar dan hebben 'ze' hem vermoord en kregen we Johnson, de USS Liberty, een escalatie in
Vietnam en uiteindelijk nog een dode Kennedy, vermoord om Nixon in het Witte Huis te kunnen zetten en
aan alle hoop een einde te maken.
Vanaf dat moment waren bommen het uithangbord van Amerika.
Dat is het Amerika wat we vandaag de dag kennen en waar we helemaal niet zo gek op zijn. Niet alle
Amerikanen zijn gelukkig met het opblazen van mensen om geld te verdienen. Niet iedereen maar wel
genoeg mensen zwijgen erover, zodat het jaar na jaar kan blijven doorgaan.
We dachten allemaal dat de Koude Oorlog iets groots was, dat we vochten om harten te winnen, de harten
van de armen op deze planeet, democratie tegenover communisme. Maar het enige dat we verspreidden
was slavernij, schuld en eindeloos veel dictaturen. Mubarak is een van de overblijfselen van die koude
oorlog, een trekpop in een Egypte dat we veroverden op de Sovjet Unie. Het overleven van Mubarak tot in
de 21e eeuw is een gevolg van Amerika's nieuwe spel: Moslimterrorisme, zogenaamd een 'stoornis' die de
wereld bedreigt, voortkomend uit de Egyptische Moslimbroederschap.
Dit zou de nieuwe Koude Oorlog worden, de strijd om de Westerse beschaving te beschermen tegen
miljarden militante extremisten die bereid waren zichzelf op te blazen voor het martelaarschap en een plaats
in het paradijs. Maar ik ben nu bereid de Koude Oorlog met andere ogen te bekijken, want misschien was
die wel net zo nep als de strijd tegen het terrorisme. De oorlog in Vietnam was dat in ieder geval wel - dat
weet ik "persoonlijk, uit de eerste hand".
Elke keer als we een zelfmoorterrorist of een terroristische cel vinden is het geld dat erachter zit te traceren
naar een verzekeringsfirma met banden met de FBI, CIA, RAW, Mossad of een andere 'poppenspeler'.
Sterker: 99.99% van het terrorisme lijkt gericht te zijn tegen moslims.
Als er werkelijk een strijd tussen de beschavingen gaande is, dan is het een strijd tussen mensen en de
monsters waar onze gevestigde media nooit over berichten, maar waarvan iedereen weet dat ze er zijn.
Monsters? Hoe anders noem je mensen die niet alleen profiteren van oorlog en terrorisme, maar die er zelfs
voor zorgen dat het er is, zelfs als ze de terroristen zelfs moeten inhuren, zoals we zagen met de aanslagen
van 11 september 2001. Als Amerika niet in Afghanistan zou zitten, zou er geen oorlog zijn in Afghanistan.
Er zou ook geen oorlog zijn in Pakistan, wat dat betreft.
Denk eens aan Smedley Butler, jaren geleden, 'War is a Racket.' ('Oorlog is bedrog'). Dit moet de slimste
mens ter wereld geweest zijn. Als je Butler niet kent, neem dan even de tijd, open een nieuw browservenster en ga eens op zoek. Lees wat vindt. Als je niet meer terug komt om hier verder te lezen: het zij je
vergeven. Wanneer je gelooft dat het in een oorlog gaat om veiligheid, eer of patriotisme, lees Butler een
paar keer en je zult dat nooit meer geloven.
Wanneer je denkt dat er 'schone' oorlogen zijn moet je misschien David Irving's biografie van Winston
Churchill eens lezen. Deze link zal ik je geven, want je vindt hem niet zo gemakkelijk. Irving is misschien een
van de beste onderzoekers van de Tweede Wereldoorlog. Toen bleek dat Churchill vooral drank en
gebakken lucht bleek te zijn werd een aantal mensen bijzonder boos. Toen bleek dat we ook alles wat we
over Adolf Hitler weten mogen betwijfelen werd Irving, schrijver van bestsellers, op de zwarte lijst gezet.
Maar hij vertelde de waarheid. Wat wil ik hiermee zeggen? Er zijn geen schone oorlogen en die zijn er nooit
geweest. Oorlog is bedrog en mensen die oorlog voeren doen dat om de mensheid onder controle te
houden.
De mensen in Egypte staan op straat, en doen wat Amerikanen ook zouden moeten doen, hadden moeten
doen toen verkiezingen werden gestolen, hadden moeten doen toen Kennedy werd vermoord en we die
waanzinnige 'eenzame schutter' kregen voorgeschoteld, hadden moeten doen toen de officiële lezing over
11 september een verzinsel bleek te zijn. Terwijl een duidelijke meerderheid van de Amerikanen gelooft dat
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onze regering duizenden mensen vermoorde om de Amerikanen een oorlog tegen Irak te laten beginnen,
brengen jaren van protesten nog steeds niet meer dan 300 mensen op de been. De families van de
slachtoffers van 11 september zijn gedwongen reclametijd te kopen. Onze weigering voor onszelf op te
komen is veel erger dan het verbranden van de vlag.
Nadat deze reclamespot uitkwam kwam het 11 september-complot uitgebreid op de nationale televisie, maar
het zijn de Egyptenaren die in opstand komen, misschien ook wel voor ons. Wij mogen niets zeggen, niet
hier in Amerika. Zelfs het schrijven van deze tekst grenst aan het overtreden van onze nieuwe wetgeving.
Onze volksvertegenwoordigers hebben die wetten niet gelezen toen ze ze goedkeurden. De helft van wat je
tijdens de Super Bowl tegen je buurman zegt wordt tegenwoordig gezien als terrorisme, en je kunt er
levenslang voor worden opgesloten zonder vorm van proces. Je advocaat loopt zelfs gevaar ook in de bak
gegooid te worden als hij je durft te verdedigen. Zo is het in Egypte, zo is het inmiddels ook in de VS.
Miljoenen Egyptenaren zijn de straat opgegaan om de 30 jaar durende dictatuur ten val te brengen, een
dictatuur die 30 jaar geleden niet zo gehaat was als nu, niet door zovelen. 30 jaar is een lange tijd. Men
ruilde vrijheid voor veiligheid en kreeg geen van beide.
Amerika gaat al tien jaar dezelfde kant op: patriot act, habeas corpus afgeschaft, een Ministerie van
Binnenlandse Veiligheid, demonstraties alleen toegestaan in zogenaamde 'zones van vrije meningsuiting'.
Ik benijd de mensen in Egypte en de trots die ze voelen, hoe dit uiteindelijk ook eindigt.
Ze kwamen op voor hun rechten, iets wat Amerikanen sinds de vroege jaren '70 al niet meer hebben
gedaan. De Tea Party tel ik niet mee, met zijn miljardairs die het betalen, zijn liefde voor oorlog en zijn
dubbelzinnige houding tegenover de echte grondwet, echte burgerrechten en echte vrijheid.
Wat heb je aan vuurwapens wanneer degenen die ze bezitten naar gecensureerd nieuws kijken en
verworden zijn tot informele milities voor corporatistisch schorem?
Heeft u wel eens een wapenbezitter bij een vredesbetoging gezien? Wat heb je aan vuurwapens wanneer
vuurwapenbezitters niets geven om echte vrijheid? In Egypte zijn alle vuurwapens in het bezit van de
overheid en toch komen ze op voor hun rechten. Onze rechten. Weinig Amerikanen lijkt het iets te kunnen
schelen. Misschien vinden ze het te koud?
Weinig Amerikanen wisten dat Egypte een deel was van een politieke as in de Arabische wereld: Israël,
Egypte, Saoedi-Arabië, de VS en enkele anderen; geen regeringen, maar regimes waarbij alleen Israël de
schijn van een democratie weet op te houden met behulp van gecensureerde Westerse media. Maar
Egyptenaren kwamen in verzet en toonden uit goed hout gesneden te zijn.
Ik benijd de mensen in Egypte en de trots die ze voelen, hoe dit uiteindelijk ook eindigt.
Waar gaat dit naartoe? Richting - een woord dat in Amerika niet zo vaak meer gebruikt wordt - democratie?
Die boot hebben Amerikanen inmiddels gemist. Hier praat men over de Republiek, accepteren ze oneerlijke
verkiezingen, corpocratie, machtige lobby's en een regering van lafaards en klungelaars die pogen de
zwakke en bange burger te paaien.
Vrijwel alle Amerikanen hebben de VS al afgeschreven, failliet verklaard. Ameriika heeft geen geld meer,
verzuipt in de schulden - in de vorm van geld dat feitelijk nooit bestaan heeft - aan mensen die dat helemaal
niet verdienen.
Die vijftien biljoen aan staatsschuld maakt alle Amerikanen tot onderbetaalde bedienden, slaven - nu en tot
ver in de toekomst. Amerikanen werken, ze zwoegen, Amerikanen dromen en Amerikanen offeren zich op.
Wat Amerikanen niet doen, niet meer doen, is genieten van de opbrengsten van hun harde werk. Amerika is
een land van kruimeldieven, kleinburgerlijke oplichters, groot met leugens maar klein van geest. Luister naar
de radio, lees de vacatures in de krant: het is één grote zwendel in een land van zwendelaars.
Al die vuurwapens, al die macht, maar geen ander land is zo hulpeloos als Amerika, geen volk heeft zo veel
verloren, zo veel moeten verdragen, met onze goedkope voeding en onze geweldige medische zorg voor de
rijken. Wie niet rijk is in Amerika sterft als hij ziek is. Kijk naar de medische zorg die we onze veteranen
geven. Als een volledig invalide oorlogsveteraan heb ik ontelbare keren moeten horen dat ik "niet in
aanmerking kom", "dat dat niet vergoed wordt" of dat "die medicatie niet beschikbaar is voor veteranen".
Gezondheidszorg is lachwekkend. Nu wil de Tea Party nog meer besparen op de medische zorg en
uitkeringen voor veteranen. Veel succes.
We hadden het wel verwacht. Wanneer er met vlaggen wordt gezwaaid en er toespraken worden gegeven
weten we dat er een buslading stront zal volgen. Veteranen zijn een gemakkelijk doelwit. En voor de rest van
jullie hebben ze ook plannen. Zie de prijs van benzine stijgen, de kwaliteit van de gezondheidszorg dalen,
zie hoe criminelen van verschillende pluimage straffeloos hun slag slaan.
Tien jaar nadat Amerikanen naar het TV-spektakel van de eeuw keken - een soort goochel act met
verdwijnende gebouwen, vernietigde levens en een land verzinkend in leugens en schaamte - is 11
september de stroomversnelling voor Amerika's verval.
Het is begonnen. Ons werd gezegd dat we bang moesten zijn. We kregen zelfs er een reden bij.
Vliegtuigkapingen waren al tientallen jaren niets nieuws en we dachten dat onze regering het onder controle
had. Ons werd verteld dat de luchtmacht een gekaapt vliegtuig in geen tijd kon onderscheppen, een F15 de
lucht in kon sturen en met 2500 km/u zou het zijn als een Ferrari die een lelijk eendje achtervolgt. En dan
was altijd er nog NORAD. Maar nu weten we dat er geen NORAD was, die dag toch niet, en er was ook niet
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echt een luchtmacht. Vertrokken? Op vakantie naar de Bermuda's of misschien Tel Aviv? Ons werd verteld
dat we er niets tegen hadden kunnen doen, en ze hadden gelijk. We konden ons niet verdedigen. Maar
tegen wie konden we ons niet verdedigen?
Amerikanen kopen vuurwapens omdat ze doodsbang zijn van hun eigen overheid. Zo is het in Egypte al heel
lang en zij hebben daar geen vuurwapens. Tien jaar na 11 september weet ik hoe Egyptenaren zich voelen,
omdat ik me net zo voel: onderdrukt door een overheid die een farce heeft gemaakt van de verkiezingen,
een overheid die niets geeft om mensen of wetten, een overheid die alleen de belangen van de bende
criminelen behartigt die rondkruipt in de riolen van Washington DC . Luister goed: hoor je ze kruipen?
Ik vraag me af hoeveel Amerikanen voelen wat ik voel. Tijdens de afgelopen tien jaar is het recht op het
bezit van een wapen belangrijker dan ooit. Vraag je wel eens af waarom dat zo is? Weet je hoe een
Amerikaanse wapenbezitter denkt? Ik zal het je vertellen. Ze vragen zich af hoe ze zullen sterven met een
geweer in hun handen en hoe het zover zal komen. Miljoenen Amerikanen denken hetzelfde. Ze verwachten
zwarte bestelwagens in de straten te zien, blauwe en rode zwaailichten, deuren die open zwaaien, een
dodelijke lading anonieme robots, ME, arrestatieteams.
Wat heb je nodig? Een geweer? Geen enkele Amerikaan heeft nog veel vertrouwen in zijn 9mm. Enig idee
hoeveel wapenbezitters het internet hebben afgezocht naar munitie die het harnas van de oproerpolitie kan
doorboren? Miljoenen Amerikanen verwachten dat ze zullen sterven door toedoen van de overheid.
Hoe ze denken dat dat in zijn werk gaat? Er zullen wetten gemaakt worden waardoor illigale immigranten
zullen worden gelegaliseerd. Daarna wordt verzet daartegen aangemerkt als 'hate speech'. Meer en meer
zal de overheid behoefte hebben aan wetten om de vrijheid van meningsuiting te beperken en aan
mogelijkheden om communicatiemiddelen aan banden te leggen, meer nog dan nu al het geval is. Het is al
beroerd, hou jezelf niet voor de gek. Als je voor je nieuws nog steeds naar 'het nieuws' kijkt - en velen doen
dat nog - zal je worden verrast. Alle anderen zullen het verwachten. Sterker: velen verwachten het
binnenkort.
Zullen het de 'liberalen' of de 'conservatieven' zijn? Ook daar houden miljoenen zich mee bezig. Het
probleem is dat het juist degenen zijn die ons zeggen ons zorgen te maken over liberalen' of 'conservatieven'
die tegen ons samenspannen.
Stel je eens voor: niet alleen in de grote steden, maar in alle kleinere steden en dorpen, in heel Amerika,
iedereen gaat de straat op, niet alleen 'socialisten' of wapenfreaks, maar heel gewone mensen, doodziek
van het gevoel machteloos te zijn, in de maling genomen. Stel je voor dat je je jas aantrekt omdat je wilt
weten wat er aan de hand is en dat je hoopt dat het misschien mogelijk is om er iets aan te doen, om aan
alles een einde te maken.
Stel je eens voor dat alle Amerikanen de straat op gaan, niet omdat ze Amerika haten, maar omdat ze van
Amerika houden. Stel je eens voor dat al die dingen die ons altijd anders maakten er niet meer toe doen.
Wat als iedereen in een vrij land zou willen leven? In vrede? Niet langer slaaf van de banken? Zelf bepalen
wat je doet. U zegt dat u geen slaaf bent?
Grappig; Amerika lijkt me geen land dat bestuurd wordt door vrije burgers. Sterker: ik kan me niet herinneren
dat ik de laatste jaren iemand ben tegengekomen die maf genoeg was om dat te beweren. 'Vrij' betekent in
Amerika dat je een van de gelukkigen bent die niet in de bak zitten of voorwaardelijk vrij zijn. Twintig miljoen
Amerikanen hebben problemen met justitie. Miljoenen Amerikanen hebben al geleerd dat je met een
hypotheek op je huis helemaal niets bezit.
Amerikanen zijn gevangenen, levend van maand tot maand, maar net rondkomend met een mager salaris of
een uitkering en zich afvragend waar de volgende maaltijd vandaan gaat komen, waar ze vanavond zullen
slapen, hoe ze hun kinderen kunnen voeden. Sommige Amerikanen, veel Amerikanen zelfs, hebben
vandaag honger. U denkt van niet?
Kijk eens in uw buurt. Hoeveel mensen hebben geen autoverzekering? Hoeveel mensen lopen achter met
de huur? Hoeveel mensen komen om in de kredietkaartschulden?
U denkt dat dat maar een incident was? De helft van de Amerikaanse economie is tijdens de afgelopen tien
jaar naar het buitenland verdwenen. U maakt nu de gevolgen daarvan mee. De waarde van uw huis is
verdwenen. Wat ooit waarde was is nu schuld. U kunt niet verhuizen, u kunt niet verkopen, u heeft niets.
Slavernij.
Amerikanen hebben sinds Ronald Reagan elk jaar de lonen zien dalen. De levensstandaard eveneens. De
aandelenbeurzen zijn met een factor tien gestegen, maar Amerikanen verdienden steeds minder en werden
armer. Slechts weinig Amerikanen bezitten iets; een huis, een auto of zelfs maar een fatsoenlijk stel kleren.
En dat was altijd al de bedoeling. U denkt niet dat u een slaaf bent? Probeer maar eens echt onafhankelijk te
zijn. 'Ze' zullen u twee mogelijkheden geven: een leven onder de brug of in de bak.
Bedankt Egypte, dat jullie ons daar nog even aan hebben herinnerd.
***
Dit atikel verscheen 31 januari op Veterans Today
Vertaling© uit het Engels door Willem Huntelaar
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Pyongyang vraagt buitenlandse voedselhulp
februari 10, 2011
Noord-Korea heeft haar buitenlandse ambassades opdracht gegeven
voedselhulp aan te vragen in het land waar zij actief zijn. Het is opnieuw een
teken dat het communistische land een ernstig voedseltekort heeft. In
november vorig jaar zei een woordvoerder van het Wereldvoedselprogramma al
dat vooral Noord-Koreaanse kinderen de strijd met de honger dreigen te
verliezen. De oproep vanuit Pyongyang is opmerkelijk, vooral gezien Noord-Korea de gewoonte heeft voor
voedselhulp bij het Wereldvoedselprogramma van de VN aan te kloppen. De veertig ambassades die NoordKorea heeft hebben allemaal een quotum meegekregen voor het voedsel dat ze binnen moeten halen. In
Europa heeft Pyongyang onder meer ambassades in Oostenrijk, Italië, Engeland, Duitsland en Zweden. Ook
Amerika is gevraagd eten te sturen. De Amerikanen stuurden tot maart 2009 voedsel naar het
communistische land, maar Amerika stopte daarmee omdat het bang was dat het alleen bij militairen terecht
zou komen. In Noord-Korea zijn volgens de VN 6,2 miljoen van de 23 miljoen mensen afhankelijk van
voedselhulp. Naar schatting worden daarvan 1,5 miljoen niet door de hulp bereikt. Het gebrek aan eten heeft
niet alleen met het gesloten karakter van het land te maken, Noord-Korea zag de afgelopen jaren
verschillende keren complete oogsten verwoest worden door overstromingen.
http://boinnk.nl/blog/

Einde van de wereld dichterbij dan ooit
Russische wetenschappers beweren dat 13 april 2036 best weleens een dag
kan worden om nooit meer te vergeten. Op die dag zal volgens hen de
asteroïde Apophis in aanvaring komen met onze Aarde.Naarmate het
doemjaar 2012 nadert, groeien de ‗eind van de wereld‘-theorieën gestaag. De
een is nog uitzinniger dan de ander. ―De asteroïde Apophis zal op 13 april
2029 tot op 37 à 38.000 kilometer van de aarde genaderd zijn. Zeven jaar later
zou een botsing volgen,‖ aldus de Russische professor Leonid Sokolov van de staatsuniversiteit van SintPetersburg. Niet het zogenaamde rampjaar 2012 maar 24 jaar later in 2036 zal de Aarde getroffen worden
door een asteroïde die de wereld voorgoed zal veranderen. Om er voor te zorgen dat de asteroïde ter
grootte van drie voetbalvelden de aarde nooit zal bereiken wil het Russische ruimtevaartbureau Roskosmos
een speciaal schip tegen de grote brok ruimtesteen laten botsen. Daardoor zal hij hopelijk van richting
veranderen. Om je een idee te geven wat de impact van een komeet van ongeveer 350 meter zal zijn: een
eeuw geleden kreeg Siberië een komeetinslag te verwerken. De komeet was drie keer kleiner dan Apophis
en had een kracht van meer dan duizend atoombommen. Wanneer Apophis toch neerstort op Aarde zal het
desastreuze gevolgen hebben. Er zal onder meer een woestijn zo groot als Frankrijk ontstaan.
Naast de Russen houden ook de Amerikanen de astroïde nauwlettend in de gaten. Ze maken zich echter
minder druk dan hun Russische collega‘s. ―Technisch gesproken hebben de Russen gelijk. Er is inderdaad
een kans dat Apophis in 2036 zal inslaan op de Aarde, maar die kans is amper één op 250.000 groot,‖ zegt
Donald Yeomans, hoofd van NASA‘s ‗Near-Earth Object Program Office.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/02/10/einde-van-de-wereld-dichterbij-dan-ooit/

Schoonzus wil Tony Blair aanklagen voor oorlogsmisdaden
Lauren Booth, de schoonzuster van Tony Blair, vindt dat de voormalige Britse
premier voor de rechter gesleept moet worden wegens bij de invasie van Irak
begane oorlogsmisdaden. Lauren Booth, een tot de islam bekeerde
mensenrechtenactiviste, zei dit in Maleisië, waar ze lezingen houdt
georganiseerd door de door anti-oorlogspoliticus George Galloway -een gewezen partijgenoot van Blairopgerichte organisatie Viva Palestina. Booth is de halfzus van Blairs vrouw Cherie.
Aan reporters zei zij dat haar zwager gevonnist moet worden "omdat hij het Britse volk heeft misleid en
Groot-Brittannië een oorlog liet voeren gebaseerd op een leugen". Zij bestempelde het conflict in Irak als
"een misdaad". De invasie van het land was al ruim op voorhand door Blair en de leiding in Washington
bekokstoofd, stelde zij. Vorige week getuigde Blair voor de tweede keer voor de Chilcot-commissie. Daar
"betreurde" hij de dodentol van de invasie, maar niet de invasie zelf, die tot doel had "de dictator Saddam
Hoessein af te zetten". Tijdens zijn verhoor brak de ex-premier opnieuw een lans voor een oorlog tegen Iran.
(belga/vsv) - 27/01/11 13u22 Hln.be - © reuters
Lees ook:Tony Blair verschijnt voor tweede keer voor onderzoekscommissie Irak
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Al 11 staten dreigen geboortebewijs Obama te eisen voor herverkiezing
Ruim 2 jaar na zijn inauguratie wordt Barack Obama in steeds hevigere mate
achtervolgd door de legitieme vraag waar hij nu eigenlijk precies vandaan
komt.
Al 11 Amerikaanse staten hebben wetgeving in voorbereiding die van
presidentiële kandidaten de overlegging van een officieel geboortewijs eist
waarmee het Amerikaanse staatsburgerschap kan worden bewezen. Na
ruim 2 jaar president te zijn heeft president Barack Obama zo'n bewijs nog altijd niet overhandigd, ondanks
het feit dat volgens de grondwet alleen een 'natural born citizen' president van de VS mag worden. Een
voormalige Hawaiiaanse verkiezingsofficial heeft onlangs onder ede een verklaring ondertekend waarin hij
bevestigde dat zo'n officieel geboortewijs van Obama niet bestaat.
Op initiatief van een lokale tea-party groepering heeft Tennessee zich aangesloten bij Arizona, Connecticut,
Georgia, Indiana, Maine, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma en Texas - staten die wetsvoorstellen in
behandeling hebben of zullen nemen die bij de verkiezingen van 2012 van alle kandidaten -dus ook van
Obama- een formeel geboortebewijs zullen eisen. In Arizona zijn de initiatiefnemers er tot nu toe het dichtste
bij geweest het wetsvoorstel door de statelijke Senaat aangenomen te krijgen. (1)
Voor de verkiezingen van 2008 werd vreemd genoeg van de Republikeinse kandidaten John McCain en
Sarah Palin wél geëist dat zij aantoonden Amerikaanse staatsburgers te zijn, maar van de Democratische
kandidaten Barack Hussein Obama en Joe Biden niet. Obama weigerde tot nu toe niet alleen stelselmatig
zijn geboortecerfiticaat te overhandigen, maar ook zijn medische- en belastingdossiers, zijn school- en
college diploma's alsmede andere officiële documenten waaruit blijkt in welk land hij is geboren. Alle
persoonlijke papieren worden door de eerste zwarte Amerikaanse president angstvallig en met behulp van
talloze advocaten verborgen gehouden. Daarmee is hij de eerste Amerikaanse president in de geschiedenis
die zo geheimzinnig doet over zijn afkomst.
Het Witte Huis en Obama houden vol dat hij op Hawaii is geboren, maar Tim Adams, een voormalige
leiddinggevende verkiezingsofficial van de eilandengroep in de Stille Oceaan, heeft onlangs een beëidigde
schriftelijke verklaring ondertekend waarin hij zegt dat zijn superieuren hem destijds hadden laten weten dat
er geen uitgebreid ('long-form'), door het ziekenhuis afgegeven geboortebewijs van Barack Obama bestaat
(2). Noch het Queens Medical Center, noch het Kapi'olani Medical Center in Honolulu hebben ook maar
enige documentatie dat Obama op 4 augustus 1961 in hun ziekenhuis geboren zou zijn.
Steeds meer Amerikanen beginnen zich af te vragen waarom Obama weigert om aan alle twijfel een einde
te maken door simpelweg zijn formele 'lange' geboortecertificaat te overhandigen. MSNBC presentator en
Obama aanhanger Chris Matthews, die zich eerder een 'vijand van de certificaat-eisers' noemde, erkende
zelfs dat het online gepubliceerde, door de computer uitgedraaide geboortecertificaat het enige is dat
Obama bezit. Matthews zegt nu dat dit wat hem betreft voldoende is, maar vroeg zich eerder wel degelijk
hardop af waarom Obama niet gewoon een kopie van zijn originele geboortecertificaat laat zien (3).
Volgens Mike Evans, vriend van Hawaiiaanse gouverneur Neil Abercrombie, zou laatstgenoemde hebben
verklaard dat dit origineel inderdaad niet bestaat en dat hij zich om die reden grote zorgen maakt dat deze
zaak een belangrijke rol zal gaan spelen bij de verkiezingscampagne in 2012. De gouverneur zou volgens
zijn vriend Evans 'geschokt' zijn dat zelfs hij het originele certificaat niet boven tafel wist te krijgen. Recente
opiniepeilingen van onder andere CNN laten zien dat inmiddels 6 van de 10 Amerikanen serieuze twijfels
hebben of Obama wel een grondwettelijke president is.
Xander - (1) World Net Daily , (2) World Net Daily, (3) World Net Daily

Afgevaardigde Obama heeft dubbele agenda in Egypte
Complete artikel: www.independent.co.uk
Frank Wisner, president Obama's afgevaardigde die de woede van het Witte Huis op zijn
hals haalde door Mubarak te vragen aan te blijven als president, werkt voor een
advocatenkantoor dat werkt voor de Egyptische regering.
Wisner's uitspraken over de noodzaak van Mubarak's presidentschap werden met
verbazing ontvangen en zetten vraagtekens bij het beoordelingsvermogen van Obama en
zijn minister van Buitenlandse Zaken Clinton.
Het departement van Clinton en Wisner zelf geven nu aan dat de uitspraken op
persoonlijke rekening van Wisner gedaan zijn.
Doemt de vraag op: waarom sturen de Amerikanen een afgevaardigde naar Cairo met dergelijke zakelijke
belangen? Waarom deze privatisering van diplomatiek beleid?
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Stralingsvervuiling: zwaar onderschat.
februari 04, 2011 By: silviavideler met dank aan: Introspection.
De gemeente Groningen verandert de stad in een magnetron
Zonder ook maar een minuut een serieus risico-onderzoek te hebben
gedaan en met de structurele weigering hier ook maar iets aan te willen
doen, is gemeente Groningen bezig de hele stad letterlijk in een magnetron
te veranderen. Er wordt met burgemeester Jacques Wallage als een van de
drijvende krachten een nutteloos project uitgerold dat ‗Draadloos Groningen‘
heet, waarbij een enorme hoeveelheid Wi-Fi zenders door binnenstad en
periferie worden verspreid.
In België heeft men voor Brussel hetzelfde in petto. Dit uitgerekend in een tijd waarin het Europees
Parlement, duizenden wetenschappers, het European Environmental Agency en duizenden medici Wi-Fi
levensgevaarlijk achten, zeker voor kinderen. Zelfs de Wetenschapsraad, een belangrijk adviesorgaan van
de Nederlandse regering, is een bestuursrechtelijke procedure tegen de Gezondheidsraad gestart omdat ze
het absoluut niet eens is met het algemene stralings- en veiligheidsbeleid van de Gezondheidsraad, waar
veel overheidsorganen zich ten koste van de burger en strijdig met de grondwet achter verschuilen.
De Wi-Fi standaard (IEE 801.11) werd officieel in de zomer van 1997. De technologie is uitgevonden door
een Nederlands militair radaringenieur genaamd Vic Hayes. Wi-Fi was bedoeld als een universele methode
om computers te verbinden via microgolven. Hayes voorzag destijds al talloze toepassingen en helaas is zijn
visioen werkelijkheid geworden. Wi-Fi wordt door industrie als veilig aangeprezen, zelfs bij spelcomputers
voor kinderen, maar is dat beslist niet. Wat veel mensen niet weten, is dat de frequentie van Wi-Fi exact
dezelfde is als van een magnetron, die destijds juist speciaal gekozen werd om diep in weefsel door te
dringen. Wi-Fi wordt naast talloze andere klachten specifiek in verband gebracht met leukemie,
kinderkanker, huidkanker, prostaatkanker, borstkanker, zelfmoord, ADHD en grauwe staar. Ook is de straling
van Wi-Fi-apparatuur, zelfs bij notebooks, in tegenstelling tot wat beweerd wordt extreem hoog. Wi-Fi is
verder samen met UMTS berucht om het feit dat deze straling bijzonder biologisch actief is. Dat wil zeggen
dat allerlei schadelijke microben, schimmels en parasieten geactiveerd kunnen worden met Wi-Fi.
Straling van Wi-Fi / WLAN gaat 122 tot 101500 keer boven de uiterste veiligheidsgrens
WLAN staat als afkorting voor Wireless Local Area Network, oftewel een draadloos computernetwerk.
WLAN‘s zijn populair bij laptopgebruikers, vooral ook zakenmensen, waardoor de meeste hotels
tegenwoordig ook van WLAN‘s voorzien zijn. Met een WLAN-accesspoint en een laptop uitgerust met
WLAN-adapter kun je door het hele huis, vaak tot in de tuin, over het web surfen en bestanden delen met de
overige computers in het netwerk. Publiekelijk toegankelijke netwerken die met WLAN-technologie werken,
worden met de term Wi-Fi aangeduid. Wi-Fi hotspots (feitelijk accesspoints/routers) zijn o.a. in veel
horecagelegenheden te vinden en op steeds meer stations en in openbare ruimtes. Een hotspotsysteem
voor een hele stad noemt men een Mu-Fi. Aan WLAN kleeft eenzelfde nadeel als aan DECT-telefoons.
Net als een DECT-telefoon blijft een WLAN-accesspoint namelijk continu, 24 uur per dag straling geven in
de vorm van korte energieke pulsen, 10 keer per seconde. De blootstellingswaarden gevonden bij Wi-Fi/
WLAN‘s en allerlei toepassingen daarvan zijn veel hoger dan de blootstellingslimieten van de bouwbiologen
gezond achten. Bouwbiologen stellen een maximum blootstelling van 10 microWatt (=0,01 milliWatt) per
vierkante meter in de woonkamer en 1 microWatt per vierkante meter in de slaapkamer. De universiteit van
Bremen heeft op haar campus een dicht net van WLAN-accesspoints aangelegd. Bij een meting uit 2001
kwam het volgende resultaat naar voren: men trof sterke schommelingen aan van 0,5 tot 2504 µWatt/m²
binnen de afzonderlijke spanwijdtes van de accesspoints. Een Wi-Fi notebook gaf op een afstand van 1,5
meter nog steeds een waarde aan van 1580 µWatt/m² en op 10 cm afstand de levensgevaarlijke waarde van
49960 µWatt/m² (vergelijk de bouwbiologische voorzorgsgrens van 10 µWatt/m²). ÖKO-TEST heeft in haar
ÖKO-TEST Magazin van oktober2003 de testresultaten van acht WLAN-accesspoints gepubliceerd.
Afhankelijk per model gaven de WLAN‘s schommelingen in straling van 1220 tot zelfs 101500µWatt/m². De
meeste WLAN‘s zaten boven de 1500 µWatt/m². ÖKO-TEST raadt aan om:
1 WLAN-accesspoints zo ver als het maar kan verwijderd te houden van woonkamers, slaapkamers en
kinderkamers.
2 De accesspoints uit te schakelen wanneer ze niet worden gebruikt omdat ze ook bij niet-gebruik
voortdurend stralingsvervuiling geven.
3 Gebruikers van Wi-Fi laptops zich te laten realiseren dat een ingebouwde kaart in de laptop of het
notebook blijft stralen met een kracht tot 15000 µWatt/m² – ook wanneer de WLAN uit staat!
Wanneer er met een Wi-Fi pc of laptop wordt gedownload verdrie—dubbelt de stralinguitstoot overigens.
BBC Panorama liet in 2007 met een stralingsmeter erbij zien aan welke krankzinnig hoge doses straling
Engelse schoolkinderen blootstonden tijdens het downloaden in een van WLAN- en Wi-Fi computers
voorziene lesruimte. Deze bedroeg drie keer de stralingsintensiteit van het zwaarste punt in de middenstraal
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van een UMTS-mast bij de school, dat vlak daarvoor buiten was opgemeten. Dit shockerende feit droeg bij
aan deels succesvolle protestacties van 35000 Britse onderwijzers. 9 April 2009 riep de Britse vakbond van
onderwijzers opnieuw op alle Wi-Fi / WLAN onmiddellijk uit klaslokalen te verwijderen om te voorkomen dat
Britse kinderen massaal onvruchtbaar worden of slachtoffer van een kankerepidemie. In Engeland werd
zeven jaar onder de pet gehouden dat de monteurs die WLAN‘s op scholen in klaslokalen installeerden aan
het eind van de dag barstende hoofdpijn hadden, totdat dit uitlekte.
Kinderen verblijven dus de hele week het hele jaar door in zo‘n stralingsvervuilde omgeving. Eerder werd in
Salzburg Wi-Fi om die reden sterk afgeraden in scholen en riep de Duitse regering in een officiële verklaring
op om thuis of op het werk af te zien van Wi-Fi en draadverbindingen te blijven gebruiken. Ook in Maleisië
werd Wi-Fi massaal ontmanteld en in Parijs, zowel spontaan door wijkbewoners als in een bibliotheek nadat
bezoekers klachten kregen. De eerste rechtszaak tegen gedwongen bestraling met Wi-Fi op school vond al
plaats in 2003 in Chicago en in Duitsland moesten de eerste studenten hun studie onvrijwillig afbreken
wegens Wi-Fi in de collegezalen. Wi-Fi rukt ook op in de trein en moet dan als extreem gevaarlijk worden
beschouwd omdat een enkel mobieltje al veel te veel straling in een coupé geeft. Dit heeft te maken met het
‗kooi-van-Faraday-effect‘ en de wisselende afstand tot basisstations waardoor straling onverantwoord hoog
oploopt, ook voor reizigers die bewust niet willen ‗meestralen‘ en voor meereizende babies en kinderen. Niet
alleen langdurige blootstelling, maar ook korte blootstelling aan hoge doseringen straling kan DNA-schade
veroorzaken en daarmee het begin van kanker triggeren. Dit kan in één enkele treinrit plaatsvinden.
Smart cities, hotspots, chronische Wi-Fi blootstelling en het dodelijke ‗Moscow Signal‘
Dat straling ver onder de ICNIRP/Gezondheidsraad-normen dodelijk kan zijn als je mensen maar langere tijd
consistent bestraalt, is bij overheden al decennia bekend. Tijdens de koude oorlog werden leden van de
Amerikaanse ambassade in Moskou met exact dit doel voor ogen tussen 1953 en 1975 letterlijk ziek- of
doodgestraald met het zogenaamde ‗Moscow Signal‘. Na deze periode bleef het bestralen doorgaan met
een zwakker signaal. Volgens U.S. National Security Advisor Zbignew Brezhinski had het Amerikaanse
ambassadepersoneel in Moskou destijds het allerhoogste kankercijfer ter wereld. Stedelijke hotspots als
Earthlink en het geplande Draadloos Groningen zijn theoretisch zo dodelijk dat ze feitelijk gewoon als
tienjarenplan-genocideconstructies kunnen worden aangemerkt.
Er gaat veel meer dan een sterke suggestie uit van de overeenkomst tussen klachten gerelateerd aan Wi-Fi
en die veroorzaakt door het Moskou Signaal. Wi-Fi zit op 2,450 of 2,485 gigahertz (net als de magnetron).
Het Moskou Signaal varieerde steeds tussen 2,5 en 4,1 gigahertz. De frequenties waren door de Russen
opzettelijk gekozen vanwege de lichamelijke schade die deze frequenties aanrichten, zoals leukemie en
kanker en psychische en mentale ontregeling. Lokale bestuurders gaan lichtzinnig om met het chronisch
blootstellen van burgers aan Wi-Fi en kunnen met geen mogelijkheid de veiligheid hard maken. In tegendeel,
in het verleden bleek een dergelijk experiment 22 jaar achtereen ernstig ziekmakend, de geestelijke
gezondheid schadend en in veel gevallen dodelijk voor mannen, vrouwen en kinderen. Met deze testcase in
het achterhoofd is het voorzorgsbeginsel hier derhalve niet eens aan de orde; hotspots, smart cities, kortom
alle Wi-Fi accesspoints op openbare plaatsen dienen onmiddellijk verboden te worden.
Waarom waarschuwt de Nederlandse overheid niet net als de Duitse regering tegen Wi-Fi?
Er bestaat veel verwarring over het al dan niet schadelijk zijn van langdurige blootstelling aan microgolven,
maar feitelijk is het een simpel verhaal. In de jaren ‘30 kwamen uit Duits onderzoek al gevaren naar voren
zoals chromosoombeschadigingen die aan de basis van kwaadaardige tumoren liggen. In de jaren ‘50 zijn er
in de VS veel processen gevoerd tegen de Amerikaanse overheid door luchtvaartpersoneel en mensen die
bij de marine of politie werkten. De processen werden gevoerd wegens een beroepsziekte die ‗radarziekte‘
werd genoemd. Omdat microgolftechnologie voor defensie onmisbaar was besloot men miljardenclaims te
voorkomen door een kunstmatig hoge veiligheidsgrens in te stellen voor blootstelling aan straling.
Men heeft niet op wetenschappelijke of medische maar enkel op financieel politieke gronden bepaald dat
straling geen schade kan veroorzaken als er geen weefselopwarming plaatsvindt en dat stralingsklachten die
zich desondanks voordoen aan andere oorzaken moeten worden toegeschreven. De WHO publiceerde een
handboek speciaal voor bestuurders om stralingsleed van burgers conform deze policy te kunnen
afwimpelen als ‗risicobeleving‘ en deed hiertoe ook een poging in haar factsheet ‗elektrohypersensitiviteit‘.
Verder werd afgesproken dat alle epidemiologische onderzoeken die aantoonden dat deze policy
onhoudbaar was ―niet voldeden aan de criteria van de stand der wetenschap‖ en ―niet goed
wetenschappelijk waren uitgevoerd‖. (We komen dit soort zinnen vaak tegen in publicaties van de
Gezondheidsraad of het Antennebureau.). Onafhankelijke wetenschappers werden onderdrukt door
bijvoorbeeld hun researchgelden in te trekken. Uit deze financieel/industriële staatspolitiek zijn extreem hoge
en onverantwoorde blootstellingslimieten ontstaan die snel internationaal werden overgenomen omdat voor
ieder land de afhankelijkheid van defensie van microgolftechnologie net zo‘n grote rol speelde als voor de
VS. Tegenwoordig wordt deze traditie bewaakt door een privaatinstelling genaamd het ICNIRP. De normen
die de ICNIRP stelt zijn niet realistisch en gesteld op 10.000.000 microWatt/m² terwijl de bouwbiologische
norm en de norm waar Nieuw Zeeland naar streeft staat op maximaal 10 microWatt/m². De ICNIRP-norm is
dus een miljoen keer te hoog. Dit verklaart de vele berichten over klachten bij straling ―ver onder de norm‖.
Men vergeet daarbij dat dit ―ver onder de norm‖ zich betrekt op een financieel-politieke norm bedoeld om
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schadeclaims te ontlopen en niet op wetenschap of biologische schade. ―Ver onder de norm‖ bevindt zich in
werkelijkheid ver tot zeer ver boven de bouwbiologische norm van 10 microWatt/m². (Voor slaapkamers en
kindervertrekken geldt slechts 1 microWatt/m².) Het punt is dat ons lichaam een uiterst complex geheel van
cellen is die voor hun functioneren geheel afhankelijk zijn van subtiele en kwetsbare bio-elektrische
processen. Ons lichaam wordt dan ook niet door opwarming beschadigd, maar het wordt bij blootstelling,
ook aan zeer zwakke microgolven, elektrisch beschadigd. In Nederland nemen de Gezondheidsraad en
GGD-en de ondeugdelijke en niet-wetenschappelijke normen van het ICNIRP letterlijk over. De
Wetenschapsraad, een ander belangrijk adviesorgaan van de regering, is het daar absoluut niet mee eens
en startte eind april 2009 een bestuursrechtelijk proces tegen de Gezondheidsraad. Ook het Europees
parlement en het European Environmental Agency, net als duizenden geleerden en medici, vinden het
standpunt van de Gezondheidsraad (en dat van de WHO) onhoudbaar en onverantwoord en er wordt dan
ook voortdurend druk uitgeoefend om de gezondheid van de burger boven industriële belangen te stellen.
De Nederlandse regering is doodsbang dat objectieve informatie over straling een kettingreactie zal geven
die enorm veel geld zal gaan kosten. In een uitzending van Zembla geven oud-topmannen van KPN en
Telfort toe dat ze onmiddellijk de miljarden aan licentiegelden terug zullen vorderen in zo‘n geval, waar
tegenover schadeclaims van burgers en bedrijven zullen komen te staan die vele miljarden kunnen gaan
bedragen. In het Nationaal Antennebeleid van 8 december 2000 is de bewuste misformatie inzake
stralingsnormen op papier vastgesteld inclusief een mediastrategie om objectieve informatie tegen te gaan
en de budgetten die daarvoor nodig zijn. Naast de vijftig artsen die in april 2009 tegen straling protesteerden
met een appèl, hechten ook alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen meer aan de niet-gepolitiseerde
wetenschap dan aan de Gezondheidsraad en schrapten daarom al in maart 2005 alle schade door straling
uit hun polissen. Ook de telecom en draadloosindustrie zelf kunnen zich nergens tegen de
gezondheidsschade door chronische bestraling van de bevolking verzekeren. Dit enkel vanwege de
verwachte catastrofale proporties die dit binnen enkele jaren zal aannemen.
Stedelijke burgerbestraling met Wi-Fi en Grondwet
Op de vraag of het gedwongen bestralen van burgers zomaar mag, is het antwoord heel simpel ‗nee‘. In
België is dat ongrondwettig en in Nederland is de lichamelijke onaantastbaarheid en eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer van de burger ook gewaarborgd in de Grondwet (artikel 10:1, 11, 20:1). Ook is de
overheid verplicht conform grondwetartikelen 21 en 22 zorg te dragen voor bescherming en verbetering van
het leefmilieu en om de volksgezondheid te bevorderen. Het klinkt ongelooflijk, maar het staat er toch echt:
Grondwetartikelen
Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn
persoonlijke levenssfeer.
Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn
lichaam.
Artikel 20:1
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering
van het leefmilieu.
Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
Auteur: © Benjamin Adamah, juni 2009 - Met dank aan: The Planet Times

Onverwachte positieve bijwerking van Mexicaanse griep
Door community (initieel Patman), Op don 3 feb 2011 - Bron / origineel: (c) www.depers.nl
Nederlandse virologen zijn extra alert op een mogelijk onverwachte bijwerking van het vaccin tegen de
Mexicaanse griep nu blijkt dat dit bij kinderen kan leiden tot een verhoogd risico op narcolepsie oftewel
slaapziekte. In Zweden en Finland kregen zestig kinderen de ziekte nadat ze waren ingeënt. Ab Osterhaus
zegt er in De Telegraaf het volgende over: ,,Het goede nieuws is dat het verband tussen de inenting en de
slaapziekte bij kinderen niet buiten de Scandinavische landen is gevonden. Het slechte nieuws is dat we niet
weten wat er aan de hand is en of er iets aan de hand is." Amerikaanse wetenschappers hebben in het
bloed van mensen die hersteld zijn van de Mexicaanse griep ongebruikelijke antistoffen gevonden die tevens
bescherming bieden tegen een aantal andere griepvarianten. Zij hebben hun bevindingen maandag
gepubliceerd in het vaktijdschrift Journal of Experimental Medicine. De artsen onderzochten negen patiënten
met Mexicaanse griep, voornamelijk twintigers en dertigers. Hun lichaam maakte na infectie met de
Mexicaanse griep antistoffen aan die werkzaam bleken tegen minstens drie andere griepvarianten, onder
welke de vogelgriep.
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IMF-baasje waarschuwt voor wereldwijde burgeroorlog
Door community (initieel Patman), Op don 3 feb 2011
Bron / origineel: (c) 925.nl
Terwijl mannen op kamelen inrijden op mensenmenigten in Egypte, waarschuwt IMFchef Dominique Strauss-Kahn dat dit misschien pas het begin is van burgeroorlogen
over de hele wereld.
Strauss-Kahn maakt zich zorgen om twee aspecten in de wereldeconomie. Allereerst is
het economisch herstel per land te verschillend en dus niet in balans. Geavanceerde
economieën groeien te langzaam, opkomende economieën te snel. Ook is de IMF-baas
niet blij met de hoge werkloosheid en welvaartsverschillen in veel landen.
Werkloosheid is niet leuk
Dat laatste noemt Strauss-Kahn een enorm sociaal probleem. 'Als je je baan verliest, heeft dat een negatief
effect op je gezondheid en levensverwachting en je kinderen doen het waarschijnlijk minder goed op school.'
Hij wijst er op dat hoge werkloosheid een groot gevaar is voor politieke stabiliteit in een land.
Daarnaast ziet hij een vervelende ontwikkeling in de wereldeconomie. 'Het pre-crisis patroon van globale
onbalans komt weer op', zegt Strauss-Kahn in zijn speech. En dat maakt het herstel van die wereldeconomie
niet duurzaam. Openbaringen
Als de ongelijke groei tussen landen en werkloosheid in landen zelf niet bij de kern aangepakt worden, ziet
Strauss-Kahn heel veel mis gaan. 'Terwijl de spanning tussen landen toeneemt, kan het protectionisme in
handel en op financieel gebied groeien. En terwijl de spanning in landen zelf toeneemt, kunnen we sociale
en politieke instabiliteit verwachten, zelfs oorlog.'
Gezellig! Weer een doemscenario erbij.

AD: „Niet president, maar elite bestuurt de VS‟
Complete artikel: www.ad.nl (14x geklikt)
AMSTERDAM - De Amerikaanse onderzoeksjournalist Russ Baker, die
onder meer publiceerde in The New York Times en het Duitse tijdschrift Der
Spiegel, schreef een boek over de familie Bush. Hieronder volgen vijf
vragen over Bakers boek Family of Secrets, naar aanleiding van de
publicatie van de memoires van oud-president George W. Bush, dinsdag,
onder de titel Decision Points.
Waarom schreef u een boek over de familie Bush?
,,Ik wilde uitzoeken wat de beweegredenen zijn van de familie Bush, die zo controversieel en verwoestend is
geweest voor het algemeen belang. Daarbij stuitte ik op duizenden nieuwe feiten, waaruit blijkt dat niet de
president maar een machtige elite de Verenigde Staten bestuurt. De familie Bush is deel van dit netwerk van
onder meer bankiers, inlichtingendiensten, olieconcerns en militaire kopstukken. Deze elite creëerde
presidentschappen. En nog steeds.''
Noemt u eens een voorbeeld?
,,De elite wilde Bush junior als nieuwe president, dus werd hij als een pop in een decor geplaatst. Hij werd
op een aangekochte ranch als gelovige cowboy neergezet. Zo moest hij als 'echte Amerikaan' zeker gaan
winnen van de Democratische kandidaten Al Gore en later John Kerry. Inmiddels is de ranch al lang en
breed verkocht en woont Bush gewoon weer in Dallas, zoals voor zijn presidentschap.''
George W. Bush zegt in zijn boek dat hij nog steeds achter zijn beslissing staat om Irak in 2003
binnen te vallen vanwege de aanwezigheid van massavernietigingswapens, die er niet bleken te zijn.
Hoe ziet u dit?
,,De echte redenen hebben te maken met macht en geld, zowel uit publiek belang als privébelang. Zo heeft
Bush zich privé eens laten ontvallen dat een presidentschap pas wat voorstelt met een succesvolle oorlog!
Verder heeft zowel Irak als Afghanistan veel delfstoffen. Hetzelfde geldt voor Nederland, dat vroeger al
kolonies leeghaalde en dat nu doet via het bedrijfsleven. Zo werkt macht.''
Waarom meldden grote nieuwsorganisaties als CNN dit niet?
,,Mainstream media hier verslaan het dagelijkse nieuws en doen geen diepgravend onderzoek naar het
grote geheel. Het is zo dat alles wat we weten een conventioneel verhaal is totdat iemand nieuw
conventioneel materiaal vindt waardoor het verhaal verandert. Ik ben een zogezegd forensisch onderzoek
gestart en stapje voor stapje gaan graven en onderzoeken. Dit is gebruikelijk in de archeologie en
wetenschap, dus waarom niet in de geschiedenis en journalistiek.''
Neigt uw boek niet naar een complottheorie?
,,Deze term wordt vooral gebruikt door mensen die niet willen dat bepaalde informatie en uitleg boven water
komt, ondanks de feiten.'' (ANP) Zaplog.nl
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Graven delven voor de volgende wereldoorlog
Roland Shirk - 03 februari 2011
De veiligheid van het Westen wordt alleen gewaarborgd door
het aantal mensen dat wordt toegelaten, te beperken. Het
toelaten van miljoenen moslims tot Europa is een catastrofe
gebleken. Wat de gevolgen hiervan zijn, moet nog blijken.
Laten wij een aantal mogelijkheden nader beschouwen.
Als er in de komende paar jaar een einde komt aan deze
toevloed en de westerse samenleving de zelfvernietigende politieke correctheid en hysterische
angstvalligheid overwint en niet eindeloos tegemoetkomt aan de eisen van de nieuwkomers, zal het mogelijk
zijn onze vrijheid te handhaven zonder een aanzienlijke gewelddadige confrontatie.
Om dit te bereiken, moeten wij onze grenzen sluiten en de sociale voorzieningen versoberen die het
mogelijk maken dat nieuwe immigranten zich op een onverantwoorde wijze voortplanten op kosten van de
belastingbetaler. Verder moeten wetten tegen opruiing dwingend worden voorgeschreven, aanwezige
terreurnetwerken worden opgerold en hard worden opgetreden tegen pogingen een vijandige religie aan ons
op te dringen. Als al deze maatregelen worden genomen, dan zal er een aanzienlijke onrust ontstaan in de
moslimgemeenschap, die enige tientallen jaren zal duren, maar over het algemeen zullen de
gewelddadigheden beheersbaar zijn. Men zal het aantal islamitische enclaves met zeer ontevreden
minderheden, die menen beslag te moeten leggen op ons grondgebied, beheersbaar moeten maken zodat
men niet tot kwalijker activiteiten kan overgaan dan de orde verstoren en af en toe enige politieagenten
ombrengen. Een minder optimistisch, maar veel aannemelijker scenario is dat de ‗bewustwording‘ van de
westerse wereld slechts langzaam zal plaatsvinden, en dat de krachten die zich verzetten tegen de jihad
zich slechts geleidelijk zullen openbaren. Zo kan elk land, als het uiteindelijk uit zijn verdoving is ontwaakt,
worden geïsoleerd door de andere landen, waar men zich nog in de ontkenningsfase bevindt. Met andere
woorden, zodra de moslimbevolking in een bepaald land een kritiek niveau bereikt en het sharia-activisme
en het jihadgeweld toenemen en de autochtone bevolking met een wisselende standvastigheid daarop
reageert, dan zullen de oligarchieën, die momenteel de islamitische kolonisatie faciliteren, al deze
tegenkrachten één voor één kunnen vermorzelen. In het laatste geval zal er een aantal reacties zijn, zoals
sancties tegen het niet politiek-correcte land, dat slechts maatregelen nam uit zelfbehoud. Het is veeleer een
onderdrukking op basis van religie – en niet van ras – die de moslimkolonisten voor ons op het oog hebben.
Als dit het resultaat is van de moslimimmigratie, dan moeten wij hun komst vergelijken met de invasie van
Rusland door de mongolen. Deze overheersing luidde een eeuwenlange periode in van onderwerping door
woeste, in hoge mate georganiseerde vreemde overheersers, die de lokale elite gebruikten om de
onderworpen bevolking te koeioneren. De ware dhimmitude, zoals door Bat Ye‘or is omschreven, zal het
Westen betrekkelijk vreedzaam binnendringen. Maar dat is nog niet eens het slechtst denkbare resultaat van
het demografische verraad dat door de westerse leiders is gepleegd door zo veel moslims toe te laten.
Vanuit humanitair standpunt kan het zelfs ernstiger zijn als men zich in sommige Europese landen bewust
wordt van de moslimdreiging en in andere niet en de regeringen van die landen aan beide kanten van die
scheidslijn regionale machtsblokken gaan vormen. Deze scheidslijn tussen dhimmi en anti-dhimmi landen
zal even scherp worden als die welke Europa spleet gedurende de koude oorlog. Denk alleen maar eens
aan een ‗zijden gordijn‘, dat een geïslamiseerd Frankrijk afscheidt van een weer herrezen Duitsland of een
gedhimmificeerd Duitsland van een trots, herrezen Polen. Binnen de geïslamiseerde landen zullen de
rechten van de christenen op vrije meningsuiting en godsdienstbeoefening snel verdwijnen en miljoenen
vluchtelingen zouden – als zij geluk hebben – naar vrijere landen vertrekken. Zouden wij weer worden
geconfronteerd met een bloedige ‗bevolkingsverplaatsing‘, zoals die, welke plaatsvond tussen Griekenland
en Turkije ná de Eerste Wereldoorlog? Zouden wij in Europa een Derde Wereldoorlog meemaken? En zou
Amerika de juiste zijde kiezen bij een dergelijke oorlog? Wij zouden weer getuige kunnen zijn van een
grootschalige aanval op de rechten van ongewapende burgers, zoals in de Eerste en de Tweede
Wereldoorlog plaatsvond. Het is moeilijk om zich het soort beschaving voor te stellen na een dergelijk
conflict. Klinkt dit overdreven alarmistisch? Als een roekeloze fantasie van iemand die te veel ‗alternatieve‘
geschiedenisboekjes heeft gelezen? Laten wij ons het volgende afvragen: wat zou een weldenkend persoon
in 1913 hebben gedacht als men hem had verteld dat er binnen zes jaar twintig miljoen Europeanen gedood
zouden worden, vier van de vijf belangrijke koninkrijken die over Europa heersten zouden zijn verdwenen en
communistische revolutionaire legers op het punt stonden om West-Europa te veroveren? Als een situatie
niet kan voortduren, gebeurt dat ook niet. De band die een vreedzame samenleving bijeenhoudt onder de
druk van miljoenen daarbinnen woonachtige vreemdelingen die nooit toegelaten hadden moeten worden, die
alleen kunnen worden gedoogd indien zij er net zo zeker van zijn als wij dat zij, in vergelijking met ons,
hulpeloos zijn. De islam is een religie van angst en macht, en de aanhangers kunnen hetzij met u
samenleven of u naar het leven staan. Wij moeten beslissen wat wij willen. De tijd dringt.
Vertaald uit het Engels door: W. IJsgeer (De vertaling is iets ingekort t.o.v. de originele tekst).
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De militarisering van de EU (2)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 03-02-2011
Met het in werking treden van het Verdrag van Lissabon is de
Europese Unie ook een militair bondgenootschap geworden.
Weliswaar een soort ―schaduw‖ NATO (de meeste EU-lidstaten zijn
ook NATO-lid), maar desalniettemin een ambitieus
bondgenootschap. Gekoppeld aan de Europese dienst voor extern
optreden, ofwel de Europese dienst voor Buitenlandse Zaken onder
BZ-min Ashton, en onder bevel van de Europese Raad zijn verschillende EU-"battlegroups" het militaire
gezicht van de Unie. Met een ―Europese leger‖, zo staat in het Verdrag van Lissabon, ontstaat een
gemeenschappelijke Europese veiligheids- en verdedigingspolitiek en kan de EU ingrijpen bij rampen, in
internationale conflictgebieden en deelnemen aan de bestrijding van terrorisme. Tot zover niets nieuws
onder de zon, ware het niet dat de artikelen in het Verdrag van Lissabon (art 42 t/m 46) betreffende de
militaire samenwerking voor een groot gedeelte mede vorm zijn gegeven door de Europese wapenindustrie.
Europa zou Europa niet zijn als corporatische lobby niet opeens tot wet wordt. Tel hier talloze denktanken
die invloed uitoefenen op Brussel, de belangen van de NATO zelf en de immer nijpend-wordende
energiezekerheid van Europa bij op, en de EU is hard op weg een ―full-blown‖ agressieve militaire
grootmacht te worden. Een van de grote winnaars van het Verdrag van Lissabon is de Europese
wapenindustrie. Slinks via het European Defence Agency, een officieel EU orgaan, heeft de wapenlobby
plotseling een enorme invloed op nationale en Europese defensiepolitiek. Het EDA is het kindje van Javier
Solana, de oud NATO-man, dat na druk vanuit wapengiganten BAE Systems, Thales en EADS in het leven
werd geroepen. Naar artikel 42.3 van het Verdrag van Lissabon dat lidstaten verplicht hun militaire
capaciteiten te verbeteren (lees: meer militaire uitgaven. Zie ook bv Griekenland, grootverbruiker van militair
materiaal, dat vrijwel niet bezuinigt op defensie), zal het European Defence Agency de coordinatie van
uitgaven, ontwikkeling en behoeften op zich nemen.
Maar het orgaan kijkt niet alleen naar de defensiepolitiek van de verschillende individuele Europese
lidstaten. Aan de andere kant van het spectrum ―helpt‖ het EDA de industrie om deuren te openen bij
verschillende regeringen en zo contracten af te sluiten. Kortom, de European Defence Agency is een
officieel Europees orgaan dat fungeert als brug tussen lobby en regering. Het is daarom niet verwonderlijk
dat het EDA een vergaarbak is van lobbyisten, wapenindustrie experten (Alexander Weis), militairen en
(defensie)politici. Een volgende draaideur opent het EDA richting de verschillende denktanken, waarin veelal
bekende namen opduiken (Solana, Weis), die het Europese militaire beleid (mede) vorm geven. De lijn van
denktank-publicatie tot officiële EU-beleidsnota is duidelijk te herkennen.
Al voor het in werking treden van het Verdrag van Lissabon worden de kansen en bedreigingen van het
―nieuwe‖ Europa in kaart gebracht en de diplomatieke- en militaire noodzaken benoemd. Het ―Solana‖ werk
―A secure Europa for a better world‖ (PDF) legt bijvoorbeeld de eerste grondstenen voor de latere artikelen
in ―Lissabon‖ ten aanzien van het internationaal optreden van de EU op diplomatiek en militair vlak. Sleutel is
de energie-afhankelijkheid van Europa en de daarmee samenhangende noodzaak tot uitbouw van militaire
capaciteiten. Solana noteert daarom ―dat een Unie met 25 lidstaten en een gezamenlijk defensiebudget van
160 miljard in staat moet zijn op meerdere fronten te opereren‖, waarbij zelfs de ―pre-emptive strike‖ niet uit
de weg kan worden gegaan. Dit alles in nauwe samenwerking met de NATO.
Het is niet bepaald toevallig dat Solana én oud NATO-chef is én verbonden is met de denktank Security &
Defence Agenda (waar we ook Jaap de Hoop Scheffer weer terugvinden). De ―opbouw‖ van de Europese
militaire macht via het Verdrag van Lissabon is vooraf duidelijk gekoppeld aan de NATO-strategie. Dit blijkt
onder andere uit het ―Berlin Plus‖ verdrag maar ook uit de verschillende EU-missies. De NATO kan namelijk
terugvallen op decennia aan coordinerende ervaring (tussen de strijdkrachten van verschillende landen),
terwijl de EU nog experimenteert met de EU-battlegroups. In Afghanistan levert de EU daarom de Europol
missie (training van politie), in het oostelijk deel van de Middellandse Zee staan marine-operaties onder
Amerikaanse vlag en ook in de Golf van Aden (operatie Atalanta) wordt samengewerkt met de Amerikanen
bij de ―bestrijding van piraten‖. Een ―Nordic Battlegroup‖, gevormd 2011, ligt het eigenlijke commando bij de
NATO en dient de groep eigenlijk NATO doelen en strategieën (militarisering van de Noordpool). Zoals de
Europese president Van Rompuy op de NATO-top in Lissabon, na de nodige adviezen uit denktanken,
opmerkt: “The ability of our two organizations to shape our future security environment would be enormous if
they worked together. It is time to break down the remaining walls between them.”
De strategieën en doelen van NATO en de EU zijn dus vrijwel identiek. Toegang tot grondstoffen,
handelswegen, terrorisme, cyber-oorlog. Of het beleidspapier vanuit de NATO komt of van de EU en haar
denktanken, het ―leitmotiv‖ is dezelfde. Alleen de ―verpakking‖ verschilt. Wie nog eens kijkt naar de EUmissies ziet dat de EU inderdaad vooral in grondstofrijke gebieden actief is. Alleen kleeft er meestal het
stickertje ―humanitaire missie‖ op (zoals dus ook omschreven in het Verdrag van Lissabon). Afghanistan voor
toegang naar Turkmenië, Middellandse Zee ter zekering van alles wat door het Suez Kanaal komt, Aden aan
de andere kant van het Suez kanaal/Rode Zee, Duitse politietrainers in het olierijke Zuid Soedan, een missie

Nieuwsbrief nr. 117 - 11 februari 2011 - pag. 36

in Tsjaad, Kosovo (pijpleidingen) en verschillende EU"observers" in ex-sovjetstaten (pijpleidingen). Al deze
operaties zijn duidelijk de praktische uitvoering van het door Solana (mede)geschreven EU-beleid ten
aanzien van grondstoffen, waarbij opgemerkt kan worden dat bijvoorbeeld Solana‘s adviseur Robert Cooper
(ook oud-adviseur van Tony Blair) openlijk filosofeert over de noodzaak van ―nieuw liberaal imperialisme‖.
Dat imperialisme moet worden ondersteund door krachtige militaire middelen. De EU kan niet aan de zijlijn
toekijken, zo luidt bijvoorbeeld de conclusie van het vlugschrift Eine neue Ära des Energieimperialismus.
Het uiteindelijk doel, en de uiteindelijke ambitie, van de militaire EU is een ―relationship of equals with the
United States‖ zoals denktanken als The European Council on Foreign Relations en de aan de Europese
Raad gekoppelde European Union Institute for Security Studies (EUISS) stellen. Daartoe heeft de EU een
groot en effectief militair apparaat nodig, met een eigen commando-structuur. De EUISS ziet voor dat die
ambities in 2020 (een datum die telkens opduikt in rapporten) realiteit moeten worden. In het boek What
Ambitions for European Defence in 2020 (PDF) stelt de EUISS dat het afgelopen moet zijn met de ―zachte
diplomatie‖ van de EU en dat de Unie grotere aanspraken moet maken op de ―Europese achtertuin‖ dat,
klaarblijkelijk, loopt tot Iran. Een militaire ―testcase‖ in het Midden Oosten sluit de denktank niet uit (Iran).
Wat natuurlijk ontbreekt, en wat tekenend is voor de Brusselse lappendeken van lobby, denktank, industrie
en politiek, is de democratische controle over deze stellingen en ambities. Iets wat we ook terug zien bij de
Europese dienst voor extern optreden. Verontrustend, daar zaken als oorlog en vrede beter niet overgelaten
kunnen worden aan groepen met een financieel belang. P.S.:
Een opmerkelijk bijdrage in de EUISS studie komt van de Zweed Tomas Ries. Ries brengt een pyramidemodel met aan de top “transnationale kapitaal- en investeerdersgroepen” met 0.5% van de wereldbevolking
en onderaan de “bottom billions” met 65%. 65% die eigenlijk onderworpen moeten worden aan “nation
building”. Maar Ries ziet niet alleen de klassieke tegenstelling tussen de “haves” en de “have-nots” bij natiestaten, hij wijst tevens op de groter groeiende sociaale ongelijkheid in het “westen”. Om de globale politieke
orde te verdedigen moet de elite niet schromen het militair ook “binnenlands” in te zetten.
http://zapruder.nl/portal/artikel/de_militarisering_van_de_eu_2/rss

Marokko is aan de beurt op 20 februari
februari 04, 2011 By: Polleke
In Egypte werd via Facebook een demonstratie voor 25 januari
georganiseerd. En het vervolg is bekend. In Marokko wordt 20
februari de dag. Dan wordt gedemonstreerd voor ‗herstel van de
waardigheid van ons volk‘. Eisen: een nieuwe grondwet,
democratisering, onmiddellijk vertrek van de regering. Wat er onder
marokkanen echt leeft kun je lezen op fora. (Zie de opmerking van
ene Amazir.). Er zal weer druk getwitterd worden. Wat ze nu met
Mohammed VI willen is nog onbekend. Voor wie in kaart wil brengen wat de volgorde is van deze
dominostenen in de Maghreb en het Midden-Oosten kan de volgende tabel een uitkomst zijn.

Daar moet wel bij worden opgemerkt dat de armoedegrens per land verschillend wordt bepaald. Je kunt ze
dus niet met elkaar vergelijken. Waar in het ene land deze grens ligt op $1,25 per dag ligt die in een ander
land op $25 per dag.
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Rainer Glagow: Allahs wereldorde
E.J. Bron - 02 februari 2011
Dat islam vrede betekent en dat het islamitische imperium zich door mond-tot-mond
reclame uitgebreid zou hebben, behoort al jaren tot de anekdotes die niet alleen op de
dag van de open moskee, die heel toevallig op dezelfde dag valt als de Dag van de
Duitse Eenheid, verbreid worden, maar ook door zelfbenoemde deskundigen, die bijna
onuitputtelijk veel ruimte krijgen in de kranten en op de televisie. Bijna weldadig vormt
het boek van Rainer Glagow hierop een uitzondering.
»Allahs Weltordnung« is daarom zo weldadig, omdat de schrijver, jaargang 1941 en het
afgelopen jaar veel te vroeg overleden, niet alleen islamwetenschapper was en
jarenlang in de Arabische wereld gewoond en gewerkt heeft, maar omdat hij
gedifferentieerd over de islam schrijft. En gedifferentieerd, dat betekent in dit geval
islamkritisch.
Met kennis van zaken en deels een scherpe pen ontluistert Glagow de mythes die
kunstmatig rondom de islam werden opgebouwd. Zo is het onderscheid tussen de kleine en de grote Jihad
(klein: gewapende strijd tegen ongelovigen, groot: strijd met de interne vuilak) uit de duim gezogen. Het
begrip »Jihad« had altijd uitsluitend de betekenis van de gewelddadige strijd tegen de tegenstander.
Dankbaar pakt de lezer op, dat het christendom en de islam gewoon niet alleen wat betreft hun graad van
secularisering, maar in tegendeel op fundamenteel vlak verschillen. Het christendom onderschrijft het
persoonlijke geloof, de islam het letterlijke. Glagow op bladzijde 93:
De islam legt zijn gelovigen gedragsregels op, die relatief eenvoudig en simpel te vervullen zijn. Het
christendom stelt doelen aan de mens, die boven zijn normale vermogen, ja boven de menselijke
capaciteiten uitstijgen. Maar juist deze hoge ideële eisen hebben tot een werkzame dynamiek van geloof, wil
en handelen geleid en de strevende, scheppende geest van het Avondland gevormd. »Diegene die zijn best
doet, die kunnen we verlossen«, wordt wat dit betreft door Johann Wolfgang von Goethe gezegd.
Maar niet alleen Goethe, ook belangrijke Duitse naoorlogse politici komen aan het woord. En of het nu
Ludwig Erhard, Willy Brandt, Helmut Schmidt of Helmut Kohl was, zij spraken zich allemaal heel duidelijk
tegen Duitsland als immigratieland uit. Een groot aandeel in het feit dat deze meningen ongehoord bleven,
hebben naast de ondernemingen, die belang hadden bij goedkope arbeidskrachten, ook de intellectuelen en
de media. Het is aan hun meningheerschappij te danken, dat het nationale besef – niet alleen in Duitsland,
maar in heel West-Europa – tegenwoordig ongeoorloofd is. Glagow op bladzijde 103:
Tegenwoordig is het begrip »Duitse natie« bijna een vies woord geworden. Het vereist moed om zich tot de
Duitse natie en de Duitse identiteit te bekennen.
Heel correct wijst Glagow erop, dat hedendaagse intellectuelen graag over een »wereldethos« fantaseren,
maar volledig voorbijgaan aan het feit dat vooral de moslims zullen vasthouden aan hun religie en een
»wereldethos« zullen afwijzen zolang dit zich niet onderwerpt aan de regels van de islam.
Een ander aspect is, dat er in de islamitische wereld sinds ongeveer vier decennia een tijdgeest heerst die
door veel schrijvers re-islamisering wordt genoemd. Was de midden- en bovenklasse van de Oriënt tot in de
jaren-60 westers gevormd (inclusief zulke ideologieën als het socialisme, het nationalisme en het fascisme),
dan heeft sinds de verloren Zesdaagse Oorlog van 1967 de overtuiging terrein gewonnen dat in tegenstelling
tot de westerse ideologieën alleen de religie van de islam echte antwoorden levert. Ja, intussen stuit men
vaak op de bizarre mening, dat de islam de bron van alle ideeën van het Westen (van democratie tot
dierenbescherming) zou zijn.
Dit is uiteraard een sprookje (dat echter steeds vaker verspreid wordt). Realiteit echter is het duidelijke
geweld, dat, zolang dit zich tegen anders gelovigen richt, in de koran wordt gelegitimeerd. Geen wonder, dat
volgens de socioloog Wilhelm Heitmeyer een derde deel van de Turkse jongeren sympathie heeft voor het
islamisme. In tegenstelling tot vele »goedmenschen« in Europa geloven in ieder geval de moskee- en
islamverenigingen die verzen van de koran, waarin sprake is van geweld, blindelings en bieden al jarenlang
niet alleen korancursussen, maar ook cursussen man tegen man gevechten aan.
Vaak is er – ook bij Glagow – sprake van hervorming, secularisatie of verlichting van de islam. Juist in het
Westen (waar ook anders?) bestaan hiervan interessante aanzetten van individuele strijders zoals de
Canadese journaliste Irshad Manji, die zich inzet voor een verlichte islam. Maar ondanks deze goede
aanzetten mag terecht worden betwijfeld of een miljard moslims zulke verlichte ideeën zullen volgen.
Daarom moeten wij westerlingen handelen. Op politiek, maar ook en vooral in de eerste plaats op geestelijk
gebied. Een eerste stap is om te herkennen welke aard de islam bezit. »Allahs Weltordnung« levert hiertoe
een belangrijke bijdrage.
Bron: http://www.pi-news.net/2011/01/rainer-glagow-allahs-weltordnung/#more-172098
Auteur: Linda Landauer
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12777

Nieuwsbrief nr. 117 - 11 februari 2011 - pag. 38

Zbigniew Brezinski – Het verhaal van een invloedrijke wereldpoliticus
Door Hans van Heusden op 18 september 2010
Voor meer dan 50 jaar is Zbigniew Brezinski een van de meest invloedrijke
strateeg betreffende het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten. Hij was
adviseur van o.a. Presidenten Kennedy, Johnson en Reagan. Hij is persoonlijk
betrokken bij het aan de macht helpen van president Jimmy Carter via de
Trilateral Commission. Tijdens zijn presidentschap werd Brezinski onder Jimmy
Carter tussen 1976 & 1980 ‗National security advisor‘. Van hieruit stond hij in het centrum van een aantal
essentiële wereldwijde gebeurtenissen zoals o.a.: De val van de shah in Iran, De Russische invasie van
Afghanistan en de ‗Camp David akkoorden‘.
Zbigniew Brezinski: ―Voor Amerika, de belangrijkste geopolitieke prijs is Eurazië … een wereldwijde
dominantie van Amerika is direct afhankelijk van hoe lang en hoe effectief zijn overwicht op de Euraziatische
continent is stand houdt … 75 procent van de wereldbevolking leeft in Eurazië, en de meeste van de fysieke
wereld rijkdom is er ook aanwezig, zowel in haar ondernemingen en onder de bodem. Eurazië is goed voor
ongeveer drie vierde van de wereldwijde bekende energiebronnen.‖
―Amerika‘s terugtrekking uit de wereld of als gevolg van de plotselinge opkomst van een succesvolle
concurrent – zou een massale internationale instabiliteit opleveren. Het zou een mondiaal anarchie
betekenen … De meest directe taak is om er zeker van te zijn dat geen enkele staat of een combinatie van
staten de capaciteit krijgt om de Verenigde Staten uit Eurazië te verdrijven of zelfs zijn beslissende arbitrage
rol aanzienlijk te verminderen.‖
In 1997 schreef Zbigniew Brezinski een boek genaamd ‗The Grand Chessboard‘. Bovenstaande citaten
komen uit dit boek wat hier online te lezen is.
Begin dit jaar kreeg Paul Jay Therealnews.com de kans om Zbigniew Brezinski te interviewen. Deze bieden
we je hierbij dan ook aan.
Bron: www.argusoog.org

11 risicolanden die het volgende “Egypte” kunnen worden
februari 4, 2011 pineut
Egypte is gedompeld in politieke onrust sinds protesten,
geinspireerd door hen die de regering in Tunesië omver
wilden werpen, vorige week begonnen.
Terwijl Egypte, en haar Suez kanaal, voor wereldwijde
investeerders voor grote zorgen heeft gezorgd sinds vorige week,
is de volgende grote vraag of de enorme onrust over zal slaan
naar andere landen in de regio of zelfs de hele wereld.
Het is een uitdaging om kapitalisme door de staat autoritair te laten regelen, maar het is ook een reactie op
de stijgende voedselprijzen en de scherpe stijging van de werkloosheid. Dan is er ook nog de sociale media
factor die het de demonstranten mogelijk heeft gemaakt om de door de staat gerunde media te ontduiken en
zich efficienter te organiseren.
Welke landen hebben een zelfde mix zoals Egypte ? En welke investeringen staan er op het spel ?
Bijgaand de 11 landen op rij met hun eigen specifieke negatieve kenmerken.
(elke land is een link naar de betreffende engelstalige pagina, niet vertaald)
Marokko - Jordanië - Syrië - Saudie Arabië - Iran - Lybië - Jemen - Pakistan - Vietnam - Venezuela - China
En dan zijn er nog 25 andere landen waar men zich ook zeer grote zorgen over moet maken ! (engelstalig
artikel)
Klik hier voor de top 25 (op de website kun je op de pijltjes naar de volgende landen klikken)
Bron : Business Insider
Vertaling : Pineut
(gezien de enorme hoeveelheid informatie in het Engels is het helaas onmogelijk elk afzonderlijk artikel te
vertalen)
Naschrift Pineut : Overigens hoeft het geen betoog dat alles wat we momenteel zien geschieden zaken zijn
van bijbels profetisch vervullende aard ! Naar mijn bescheiden mening zien we hier dan ook enorme
krachtige duistere machten aan het werk en daarom is dit artikel ook gemarkeerd in de categorie ―Duistere
Machten‖
http://pineut.wordpress.com/2011/02/04/11-risicolanden-die-het-volgende-egypte-kunnen-worden/`
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De profeet en de overdracht van de macht aan Israël
Door Frans op 3 februari 2011
Het Amerikaanse imperium (dat de macht van Engeland geërfd heeft)
zal instorten en de macht zal worden gegeven aan een ander land. 9 /
11 was het begin van de destabilisatie van de VS. Twee dingen
moeten worden gedaan voordat Israël de macht zal overnemen. De
Amerikaanse economie en de dollar moeten instorten. Wanneer de
dollar zal instorten, zal hij met hem alle papieren valuta meeslepen.
Een grote oorlog zal beginnen, waarin Israël wordt gemengd. Dan zal
de staat Israël uitbreiden en het probleem van zal vanzelf opgelost worden. Om echte macht te kunnen
hebben, moet olie worden gecontroleerd. Israel zal daarom niet de Iraanse olie aanvallen. Israël zal dan de
meerderheid van de olie-controle hebben, en de wereld zal in een pat stelling zijn. Engeland en de VS
hebben oliebronnen. Europa, Japan en de rest van de wereld heeft geen olie en zijn afhankelijk. Israel zal
niet een rol van agressor spelen, maar dat van de verdediger. Er zullen provocaties tegen Israel zijn totdat er
meer en meer Arabische Intifada begint. Arabische tv-Al-Jazeera is uitdrukkelijk gemaakt voor uitzending in
alle Arabische landen. Arabieren geloven nog steeds dat datr onafhankelijke berichtgeving is. In de
arabische landen worden beelden weergegeven die de woede tegen Israël te accentueren. Regeringen in
pro-Amerikaanse Arabische landen beven wanneer de mensen boos worden. Israël zal die woede goed
controleren. Israël heeft een militaire alliantie met de VS. Als woede is groot genoeg, dan zullen de VS
instemmen met ingrijpen van Israël. Als de mensen de straten ingaan, zullen de pro-Amerikaanse regimes
worden aangevallen. Het doel … het laten vallen van sommige van deze regeringen
Jordanië zal eerst vallen, omdat de meeste van hen Palestijns zijn. Een islamitisch regime zal worden
geïnstalleerd. De Israëli‘s blijven afwachtend. De tv toont dan een scenario waarin Arabische regeringen
vallen als dominostenen. De islam zal groeien en Israël bedreigen. Dit zal de meest gevaarlijke tijd zijn,
Israël kan op dat moment worden aangevallen door fanatici. Het zal een grote cinéma zijn.
Als de ellende van Israël groot zal zijn, zal er een waarschuwing gegeven worden. De aanval zal de VS doen
verbleken. Technologie zal worden gebruikt, die de VS niet hebben om de wereld te imponeren. Dan zal de
VS de macht over geven aan Israël. Oliebronnen zullen worden ingenomen, maar noch de VS noch GrootBrittannië zullen troepen sturen. De VN zouden dat alles moeten stoppen, vanwege de afhankelijkheid van
Europa en Japan op olie. de VS zullen de VN laten vallen, maar ook de VN kan niet veel doen.
Israel domineert dan oliebronnen, en dit kan de tijd worden dat de dollar zal vallen. Op het moment dat Israël
de macht zal grijpen, zal het zijn als een dag die een week duurt.
De ware islam zal verdwijnen, en een soort wereldregering zal worden ingevoerd. Na de val van de dollar,
heeft een wereldregering de financiële en economische macht over de mens. Politieke en economische
slavernij zal worden geïnstalleerd. Wie wil ontsnappen moet de steden te ontvluchten en naar het platteland
gaan, omdat steden gemakkelijk te controleren zijn. Autonome plattelands gemeenschappen overleven de
tornado de komende 50 jaar, terwijl de rest van de mensheid een ander weg zal gaan. Israel zal Iran niet
aanvallen Iran, omdat de Iranese islam verenigbaar is met de NWO.
Imran Hosein is een bekende filosoof specialist op mondiaal beleid . hij heeft in 2003 al geanticipeerd op de
crash van de dollar en de komende hervormingen in het Midden-Oosten. Dat is wat hij zegt in deze video:
Bron en video - Auteur: http://mahamudras.blogspot.com (vrij vertaald door Frans)
Bron afbeelding: You Tube - Lees meer van Frans

Wat doen die ambassadeurs in Washington?
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 08-02-2011
Dit is het spul voor hardcore complottheorieën. Hauptfrau
Buitenlandse Zaken Hillary Clinton roept vrijwel alle
Amerikaanse ambassadeurs terug naar Washington.
Officieel (volgens de website van de U.S. Department of
State) om de Quadrennial Diplomacy and Development
Review (QDDR) te bespreken. Iets met civiel moet militair
beter ondersteunen en daarom worden nog wat baantjes uitgedeeld voor energie, cyber-zaken, terreur en
wapens. Alleen, een dergelijke ―recall‖ is ongeëvenaard. Nog nooit zijn alle ambassadeurs tegelijkertijd op
het matje geroepen. Beginnen de Amerikanen dan toch te zweten vanwege wikileaks? Of is Egypte slechts
een voorproefje van een ―global riot‖ vanwege exploderende voedselprijzen en andersoortig fiat-geld inflatie?
Devalueren de Amerikanen de dollar? Gaan die vliegdekschepen voor de kust van Cairo Iran bombarderen?
Speculatie, speculatie....
http://zapruder.nl/portal/artikel/wat_doen_die_ambassadeurs_in_washington/rss
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Vrijwilligheid „slimme‟ meters voor gas-en elekriticeitsgebruik volgens
minister en netbeheerders geen 100% optie
Door Redactie op 2 februari 2011
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
schriftelijke beantwoording van de vraag van de Eerste Kamer aan hem om opheldering te geven over de
waarschuwingen 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 administratief
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: 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=/vilzd0mvkysn.pdf
Voor meer informatie zie: www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl een van de projecten van vereniging Vrijbit
Bron Afbeelding(en): http://www.vrijbit.nl/
Bron(nen):http://www.vrijbit.nl/
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Reactie
Mensen die nu zo‟n meter in huis al hebben, maar principieel tegen dit soort meters zijn kunnen om deze
meter een aluminium kastje plaatsen. Deze moet wel dubbelwandig zijn. Tussen deze twee lagen vul je
water (minimaal 1cm tussenruimte) en deze moet je dan ook aarden. Dan worden n.l. alle
elektromagnetische pulsen die deze meter uitzend te niet gedaan. Dit is ook veel beter voor je gezondheid
en omgeving. Over deze straling hoor nooit iets vanuit de overheid, c.q. de desbetreffende energiebedrijven.

Het nieuwe communisme
by admin, on februari 7th, 2011
Het is nu (en wordt in de toekomst) makkelijker dan ooit om mensen in ieder geval een minimum
bestaansniveau te verschaffen. Waren Karl Marx en Friedrich Engels hun tijd domweg te ver vooruit?
Deze stelling lijkt vreemd. Het gaat op dit moment al decennia bergafwaarts met het communisme. In 1989
stortte de ene na de andere communistische dictatuur uiteen. Communistische partijen zijn splinterpartijtjes
geworden. De overgebleven communistische landen China en Vietnam lijken steeds meer kapitalistische
eenpartijstaten te worden. Cuba wordt in een trager tempo kapitalistischer. Alleen Noord-Korea blijft een
ouderwetse stalinistische dictatuur, al vertoont de Juche-ideologie veel trekken van een godsdienst en zou
het land beter met fundamentalistische dictaturen als Iran of Saoedi-Arabië vergeleken kunnen worden.
Dictatuur van de voorhoede van het proletariaat
In zijn beroemde boek Das Kapital, gepubliceerd in 1848, stelde Karl Marx, de grondlegger van het
marxisme, dat de geschiedenis niet wordt bepaald door ideeën of grote leiders, maar door economische
ontwikkelingen. Volgens de marxistische leer gaan maatschappijen door opeenvolgende fases.
Het communisme slaagde vooral in het vestigen van de dictatuur van de voorhoede
van het proletariaat.
Vanuit de primitieve jager-verzamelaar maatschappij waarin een soort communisme
heerst (in de praktijk zijn bezittingen als vrouwen erg belangrijk bij jager-verzamelaars)
ontstaat opeenvolgend slavenmaatschappij (de klassieke oudheid en islamitische
rijken), feodale maatschappij (gekenmerkt door een adel die ook krijgerskaste is en
een achtergestelde horige bevolking) die zich ontwikkelt tot een kapitalistische
industriële maatschappij met een duidelijke arbeidersklasse (het stadium waarin
Europa zich bevond toen Karl Marx zijn boek schreef). Volgens Marx en zijn volgelingen zou er in dit stadium
een zogeheten klassenstrijd uitbreken tussen de arbeidersklasse, oftewel proletariërs en de bourgeois, de
gegoede burgerij. Het volgende stadium zou de dictatuur van het proletariaat worden: het proletariaat grijpt
de macht en bepaalt wat er in de maatschappij gebeurt. Ondertussen wordt door vooruitgang van
wetenschap en techniek de productie steeds efficiënter en grootschaliger en de bevolking verandert in
verlichte, verbeterde mensen. De staat sterft af. Het eindresultaat is een maatschappij waarin de
productiemiddelen evenwichtig verdeeld zijn over de bevolking en het geld afgeschaft wordt. Iedereen krijgt
wat hij of zij nodig heeft. Het droombeeld van Marx.
De geschiedenis verliep anders dan Marx had verwacht. Niet industriële landen zoals Duitsland of GrootBrittannië veranderden in socialistische republieken, maar juist feodale staten als Rusland en China waar
nauwelijks arbeiders aanwezig waren. De revolutie werd hier gedragen door boeren. In de enkele industriële
staten waar het communisme werd ingevoerd, gebeurde dat van buitenaf, doorgaans onder groot verzet van
de lokale bevolking. Kortom: de communistische leiding was genoodzaakt om de communistische theorie
aan de afwijkende situatie aan te passen. Vandaar het ontstaan van maoïsme (waarin boeren een grote rol
spelen), leninisme (de dictatuur van de voorhoede van het proletariaat, die de communistische partij
natuurlijk erg goed uitkwam) en dergelijke.
Waarom faalde het communisme?
Voor zeker drie decennia sidderden en beefden de kapitalistische landen voor het goed georganiseerde en
militaristische communistische blok. Ironisch genoeg werd het communisme om uitgerekend economische
redenen achterhaald. Toen de economie nog eenvoudig van aard was, zoals vlak na de Tweede
Wereldoorlog, was het voor het centrale planningsbureau makkelijk bij te benen. De planning faalde echter
steeds meer. Innovatie van begaafde uitvinders was er genoeg, vooral op militair gebied, maar er bestond
geen systeem om inefficiënte producenten uit te schakelen. Niet competentie, maar vriendjespolitiek leverde
het meeste op, de reden dat de Russische maffia zich kon ontwikkelen. Sommige Sovjetfabrieken
produceerden producten die minder waard waren dan de grondstoffen die ze aangeleverd kregen. Er was
weinig vraag naar de verouderde producten van de Sovjetindustrie, het land bleef alleen overeind door
grondstoffenexport waarmee de voor het voortbestaan van het regime essentiële tarwe kon worden
geïmporteerd (want ook de landbouw stortte om vergelijkbare redenen ineen: er was voor arbeiders geen

Nieuwsbrief nr. 117 - 11 februari 2011 - pag. 42

prikkel om te presteren. Op 1% van de landbouwoppervlakte produceerden privé-boeren 23% van alle
landbouwproducten).
Waar zijn neurotische voorganger Carter faalde met zijn graanembargo, pakte de Amerikaanse president
Ronald Reagan, door progressief Nederland onterecht afgeschilderd als een domme cowboy, het
doortastender aan. Hij legde de inkomstenstroom van de Sovjet-Unie droog door Saoedi-Arabië te dwingen
gedurende enkele jaren de olieprijs flink te verlagen. Uiteraard pakte dit voor de VS met zijn aardolie
slurpende economie juist zeer gunstig uit. De druppel was de Amerikaanse bewapeningswedloop met de
Sovjet-Unie die dat land nog verder uitputte en uiteindelijk tot het faillisement bracht. China overleefde door
de economie geleidelijk te privatiseren en tegelijkertijd de politieke controle in stand te houden.
Kortom: het communisme faalde door een gebrek aan zelfsturend vermogen.
Kapitalisme werkt steeds slechter
Het fundamentele probleem dat elk economisch systeem moet oplossen is het op elkaar afstemmen van
vraag en aanbod. In een kapitalistisch systeem gebeurt dat door het lenigen van de vraag te belonen met
kapitaal(want zo kan je geld noemen). Mensen die het beste in staat zijn de vraag te lenigen, verdienen het
meeste en kunnen ook het meeste uitgeven (en hebben daardoor de meeste koopkrachtige vraag). Daar
bestaat dus ook een stevige prikkel voor.
Het probleem met het kapitalistische systeem is dat het zwaar ―loaded‖ is voor mensen die in het begin al
beschikken over kapitaal. Ook al heb je een veel beter besturingssysteem gebouwd dan Windows, Microsoft
kan er zoveel marketinggeld tegenaan gooien en zoveel programmeurs inhuren (of desnoods je kapot
procederen wegens zogenaamde patentbreuk) dat alternatieven nauwelijks een kans maken. Het hele
software-patentsysteem wordt geteisterd door patent-trollen en dient op dit moment vooral om concurrenten
te kunnen chanteren (als jij niet klaagt over mijn patentbreuk die ik dat bij jou ook niet) en kleinere of opensource concurrenten buiten de deur te houden. Zelfs voor een simpel programma lap je waarschijnlijk al
meerdere softwarepatenten aan je laars. Vandaar dat libertariërs stevige vragen stellen bij het
patentsysteem.
Ook in andere industrietakken speelt dit probleem. Zelfs een zeer kleine fabriek (garage met wat zware
machines) kost al tienduizenden euro‘s. Geld dat de meesten pas bij elkaar hebben bij hun pensionering. In
Nederland merk je al dat alleen mensen met rijke ouders, zelf ook een huis kunnen kopen. Kortom: de SP
heeft op dit punt domweg gelijk: een tweedeling dreigt tussen een uitkeringen genietende onderklasse en
een rijke bovenklasse, terwijl de middenklasse, de backbone van een stabiele maatschappij, steeds verder
wordt uitgehold. Dit is een recept voor onheil en moet niet onderschat worden.
Kan het open-source model leiden tot het nieuwe communisme?
Marxisten stellen terecht dat de ware communistische maatschappij nooit bestaan heeft. Zelfs in
marxistische terminologie waren zelfs de meest communistische landen in feite socialistische
volksrepublieken en dictaturen van de voorhoede van het proletariaat. Het einddoel van het marxisme, een
menswaardig bestaan voor iedereen met niet al te veel materiële ongelijkheid, is nog steeds even
lovenswaardig. De manier waarop het klassieke marxisme dit wil bereiken met klassenstrijd en dictatuur is
dat uiteraard niet. Gelukkig is er ook een andere oplossing.
De RepRap, een fabriekje dat zichzelf kopieert. Het proletariaat kan nu zijn
eigen fabriek downloaden en uitprinten.
Steeds meer goederen krijgen een de-facto kostprijs nul. Goede open-source
computerprogramma‘s als Linux, diverse C++ compilers en Open Office zijn
vrijwel gratis. Ze zijn ook bewust met dit oogmerk in elkaar gezet. Dankzij
open-source software ontstaat een level playing field. Begaafde programmeurs
kunnen nu in principe producten vervaardigen die in kwaliteit nauwelijks
onderdoen voor commerciële alternatieven. De rol voor kapitaal verdwijnt. Tegelijkertijd wordt ook steeds
meer arbeid overbodig door de toenemende automatisering. De laatste bouwsteen die kan leiden tot het
nieuwe communisme zijn apparaten die in staat zijn om ideeën en ontwerpen, rechtstreeks om te zetten in
fysieke realiteit. Als het goed is, heeft u waarde lezer, al zo‘n ding met de geinige naam printer naast de
computer staan. Dit hoeft slechts gevuld te worden met papier en (peperdure) inkt om welke afbeelding ook
te vervaardigen. De 3D-equivalenten, 3D-printers, worden steeds goedkoper, rond de duizend euro voor een
zelfbouw-reprap. Leuk ontwerpje voor een pennenbak (of iets praktischers) downloaden en hij komt uit je
printer rollen.
Grondstoffen en energie zijn nog een bottleneck. Nog wel. In principe bevinden zich in de ruimte hier
extreem grote hoeveelheden van, dus we komen in een maatschappij te leven waarin er nog maar één
resource is waar echt om gevochten zal worden: aandacht. Liefde, zo ge wilt. Vandaar ook dat het
verderfelijke bedrijf Goldman Sachs nu massaal investeert in sociale netwerksites als Facebook. Maar wat
let ons om dit walgelijke bedrijf met één druk op de knop buitenspel te zetten? Een open-source sociale
netwerk platform? Dit is met Wikipedia ook gelukt.
http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/het-nieuwe-communisme/
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Ashley, de digitale engelbewaarder
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Bijbelse Geschiedenis
Dinsdag, 01 Februari 2011 20:26 - PDF Afdrukken E-mail
`
Rellen in Egypte
Momenteel wordt een hoofdstuk van de moderne bijbelse geschiedenis
geschreven. We leven nu in de tijd ―van het herstel van Israël‖. Het
verwoeste land Palestina wordt en is hersteld. Volgens de profetieën uit de
Bijbel. Uit alle landen van de wereld komen Joden en ook Israëlieten van
andere stammen terug naar het door God Beloofde Land. Precies volgens
profetische details voorzegd in de Heilige Schriften.
De tegenstand, vooral vanuit Moslim kringen wordt steeds sterker. Waarom? Omdat deze terugkeer een
noodzakelijk voorspel is voor de doorbraak van het Koninkrijk van God. Welke God? De God van Abraham,
Izak en Jakob. De God van Israël. Immers er staat geschreven: ‖De Verlosser zal uit Sion komen‖. Wil Hij uit
Sion komen dan moet Sion (het volk Israël) eerst naar Sion (het land Israël) terugkeren. En dan moet de
berg Sion ( de Tempelberg in Jeruzalem) eerst onder Israël vallen.
Wat is dan de profetische betekenis van de verwarring, opstanden en onrust in de Moslim Arabische wereld?
Het is toch wel heel bijzonder dat in Tunesië, Algerije, Egypte, Jordanië, Jemen, Libanon en straks nog meer
landen, de volkmassa‘s opstaan tegen de meestal dictatoriale en corrupte machthebbers. Er wordt hard
geroepen: ―Democratie!‖ Wat natuurlijk onzin is. Want de Islam kent geen democratie. De Islam kent alleen
maar onderwerping, wat het woordje ―islam‖ dan ook betekent. Onderwerping aan de Koran, aan de Sharia
en dus aan de machtige afgod van de Islam. Wat is er dan aan de hand en wat gaat er naar alle
waarschijnlijkheid gebeuren? In mijn boek ―Eindtijd, Israël en de Islam‖ (de vierde, uitvoerig bijgewerkte druk
komt over een paar weken van de pers) leg ik uit dat de Islam uit is om de hele wereld in één kalifaat onder
de islamitische messias de Mahdi onder te brengen. Als het in onze tijd inderdaad gaat om de doorbraak van
het Koninkrijk van God is het logisch dat de godheid van de Islam ijverig bezig is om zijn koninkrijk, zijn
kalifaat te vestigen. Als tegenstander van de bijbelse Messias wil hij zijn Mahdi brengen.
Wat hebben die opstanden daar nu mee te maken? Om dat te begrijpen moeten we even nadenken over de
mogelijke afloop en uitkomsten van die volksopstanden en om het roepen van ‗meer democratie‘. Dat is al
eerder gebeurd. In 1979 was er een opstand tegen de Shah van Iran (Perzië). De Shah werd verjaagd en er
kwam even hoop om meer democratie. Maar al heel gauw hadden fanatieke Moslim fundamentalisten onder
leiding van Khomeini de zaak overgenomen en er kwam een soort Taliban staat, een islamitische Shi‘itische
religieuze dictatuur, waar de hele wereld en vooral Israël nu nog last van heeft. Er kwamen democratische
verkiezingen onder de Palestijnen. Resultaat was een religieuze Hamas dictatuur in Gaza. Een belangrijk
voorbeeld is Turkije. Dat land had vier eeuwen de leiding van het grote Ottomaanse rijk. Heel het Midden
Oosten, heel Noord Afrika en een groor deel van Oost europa viel onder dat kalifaat. Daar is door WO I in
1918 een eind aan gemaakt. In 1922 heeft de Turkse seculiere leider Atatürk de scheiding tussen ‗kerk en
staat‘, dus tussen de Islam als religie en de Turkse staat doorgevoerd. Het leger hield een oog op die
scheiding en Turkije werd zo een vrij moderne staat. Maar een paar jaar geleden verloor het leger de macht
aan de partij van premier Erdogan van de AKP, de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling. Een
fundamentalistisch islamitische partij. De vriendschap met Israël was meteen over. Turkije zocht vriendschap
met Iran en met Syrië, de grootste vijanden van Israël en van het Westen. Openlijk zocht en zoekt Turkije
naar het herstel van het vroegere kalifaat, het neo-Ottomaanse rijk.
Nu bijvoorbeeld Tunesië. Sheik Rachid Ghannouchi is daar na jaren ballingschap teruggekeerd. Hij is leider
van de Annahda Partij, een fundamentalisch islamitisiche partij. Hij roept wel hard ‗democratie‖. Maar voor
de Islam is democratie alleen een opstapje naar de macht, naar het kalifaat. Neem nu Egypte. Het leger
heeft momenteel de macht. Dat was in Turkije ook het geval. Maar als straks ‗democratie‘ een rol gaat
spelen, neemt de Moslim Broederschap de zaak over en dan wordt Egypte snel een soort Gaza. Immers de
Hamas is een ‗dochter‘ van de Moslim Broederschap‘. Velen verwachten dat ‗de gematigde‘ El Baradei de
zaak overneemt. Hij was jarenlang leider van het Internationaal Atoom Energie Agentschap. Al die jaren
heeft hij Iran de hand boven het hoofd gehouden en zo geholpen bij de ontwikkeling van de atoombom van
Ahmadinejad. Men noemt hem al een pion van Iran! Bovendien geniet hij (zelf wordt hij gematigd Moslim
genoemd) de steun van de Moslim Broederschap. Dan kans is dus groot dat Egypte en de andere staten
waar opstanden plaatsvinden, als rijpe vruchten onder de invloedsfeer de Moslim Broederschap komen.
Wat is de Moslim Broederschap? Een orthodox islamitische beweging, die in 1924 in Caïro is opgericht.
Doel: Het stichten van Moslim staten onder het gezag van de Koran en de Sharia. En uiteindelijk het
wereldwijde kanifaat van de Mahdi. De kans is dus groot dat de ontwikkelingen van de laatse weken een
grote stap zijn naar het wereldrijk van de Islam. Ook Europa is rijp voor een verbond met een dergelijk groot
en machtig rijk. Al was het alleen maar om de olie die we zo hard nodig hebben voor onze welvaart. De
steelse jihad in Europa doet al jaren het voorbereidend werk in onze streken en heeft veel invloed op
regeringen en instituten.
Maar Israël zal het eerste doel zijn van de Islam en van het neo-Ottomaanse kalifaat. Immers in de
islamtische eindtijdleer is Jeruzalem de hoofdstad van de Mahdi (zie mijn boek). Israël houdt dan slechts één
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Bondgenoot over. Want met hetzelfde gemak waarmee Obama en Clinton hun oude vriend en bondgenoot
Mubarak hebben laten vallen zullen ze Israël laten vallen. Dan blijft er maar één Bondgenoot over: de HERE
God, die een machtig werk in en met Israël is begonen en niet zal dulden dat wie dan ook zijn werk in de
weg staat. Daarbij zal Israël ‗kleine hulp‘ (zegt de profeet Daniël) krijgen. Dat is de trouw en zijn de gebden
van bijbelgetrouwe Christenen. De strijd om het komende Koninkrijk van de Here Jezus Messias is in volle
gang. Hier wordt ‗bijbelse geschiedenis‘ geschreven. In in die Geschiedenis regeert de HERE, de God van
Israël.
http://janvanbarneveld.nl/actueel/midden-oosten/189-bijbelse-geschiedenis

Hezbollah-Hamas team bevrijdt 22 terroristen uit gevangenis Caïro
Mubarak tegen Obama: 'U snapt de Egyptische cultuur niet'
Bij de gewaagde bevrijdingsoperatie kwamen minstens 30
gevangenbewaarders om het leven en wist een groot aantal andere
gevangenen te ontsnappen.
Een gezamenlijke aanvalseenheid van leden van de islamitische
terreurgroeperingen Hezbollah en Hamas heeft de Wadi Natrun
gevangenis in Caïro bestormd en 22 veroordeelde Hezbollah leden
bevrijd die waren veroordeeld voor het voorbereiden van terreuraanslagen in de Egyptische hoofdstad, bij
het Suez kanaal, in steden langs het kanaal en op Israëlische toeristen in de Sinaï woestijn. Het tweede doel
was het bevrijden van leden van de Moslim Broederschap, om zo de anti-Mubarak protesten een extra steun
in de rug te geven.
In april 2009 gaf Hezbollah leider Hassan Nasrallah toe dat hij Sami Shehab naar Egypte had gestuurd om
daar een nieuw netwerk op te richten. Al snel werd het één van de gevaarlijkste terreurcellen die ooit in de
regio werden ontdekt. Ook leden van de Palestijnse terreurgroep Hamas vormden er deel van uit.
Gisteren kondigde Mahmoud Qmati, Hezbollah lid van het Libanese parlement, vol trots aan dat alle 22
leden van het netwerk, inclusief hun leider Sami Shehab, uit de gevangenis waren bevrijd en veilig naar huis
waren teruggekeerd. Hoewel hij geen nadere informatie gaf hoe dit was gebeurd bestond het team volgens
bronnen uit 25 getrainde en bewapende leden van Hezbollah en Hamas. Na het uitbreken van de rellen in
Egypte begaven ze zich via smokkeltunnels van Gaza naar Egypte, waarna in El Arish in het noorden van de
Sinaï wapens en explosieven werden opgepikt. De eerder gemelde aanvallen van Palestijnen en
Bedoeienen op Egyptische veiligheidstroepen waren hiervoor deels een afleidingsmanoeuvre.
Bij het Suez kanaal ontmoette het team activisten van de Moslim Broederschap, die hen met behulp van
smokkelboten naar Ismailia brachten. Vanaf daar reden ze naar de Wadi Natrun gevangenis, één van de
grootste in Egypte, waar ze door voormalige gevangenen op de hoogte werden gesteld van de situatie en
van de locatie van de cellen waarin zich de 22 terroristen bevonden. Na enkele dagen werd de gevangenis
met behulp van explosieven en gelanceerde granaten aangevallen. Hierbij kwamen zeker 30 Egyptische
gevangenbewaarders om het leven. Naast het succesvol bevrijden van de 22 mannen werden er grote gaten
in de gevangenismuren geblazen, zodat zoveel mogelijk gevangenen konden ontsnappen.
Eénmaal uit de gevangenis werden de 22 terroristen door de Moslim Broederschap met minivans via
sluiproutes naar de Sinaï en de Gazastrook vervoerd. De andere gevangenen die ontsnapten werden
onmiddellijk per vrachtwagen naar de diverse protestlokaties in de Egyptische hoofdstad gebracht.
Egyptische en Israëlische troepen probeerden ieder aan hun eigen kant van de grens de ontsnapte
terroristen nog tegen te houden, maar ze waren te laat. De geslaagde, zeer gewaagde actie was de eerste
gezamenlijk uitgevoerde quasi-militaire operatie van Hezbollah en Hamas in Egypte. (1)
Mubarak tegen Obama: U snapt het niet
In Caïro loopt het Tahrir plein vandaag opnieuw vol met demonstranten, die voedsel en water hebben
meegenomen omdat ze niet van plan zijn te vertrekken voordat president Mubarak is afgetreden. Soldaten
lijken pro-Mubarak supporters, die eerder deze week demonstranten en buitenlandse journalisten aanvielen,
zorgvuldig weg te houden bij het plein.
Tegenover het Amerikaanse ABC News verklaarde Mubarak gisteren echter dat hij absoluut niet van plan is
'weg te rennen' en dat hij 'op Egyptische grond zal sterven.' Tevens verklaarde hij bereid te zijn af te treden,
maar dit vanwege de enorme onrust in zijn land nog niet te kunnen doen. Ook gaf hij de verboden Moslim
Broederschap de schuld van de volksopstand en onthulde hij dat hij in een telefoongesprek tegen president
Obama, die openlijk partij heeft gekozen voor de anti-Mubarak demonstranten, had gezegd: 'U snapt de
Egyptische cultuur niet. Wat zal er gebeuren als ik nu aftreedt?' (2)
Xander - (1) DEBKA ; (2) Jerusalem Post
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Nieuwe brandstof in aantocht!?
E.j. Bron - 07 februari 2011
Goedkope milieuvriendelijke benzine ontwikkeld – waarom politici ontdaan
zijn. Het klinkt bijna ongelooflijk: internationaal gerenommeerde
wetenschappers hebben in een samenwerkingsverband op meerdere
universiteiten een nieuwe brandstof ontwikkeld, die milieuvriendelijk en
goedkoop is. Het geheime wetenschappelijke project bestond sinds 2007, dat
door een grote onderneming werd gefinancierd. Nu is deze brandstof er echt.
Nog beter: de motoren van bestaande voertuigen hoeven niet omgebouwd te worden. En een liter kost
minder dan 30 cent. Bij de verbranding ontstaan geen broeikasgassen. Nog milieuvriendelijker dan de
nieuwe brandstof – dat kan gewoon niet.
Maar precies daar zit hem het probleem: de EU-politiek wil de productie verhinderen, want anders vallen
overal in Europa die miljarden aan belastingen weg, die met verwijzing naar klimaatbescherming van de
autorijders worden geïncasseerd. Niet alleen bij het wereldeconomieforum in Davos was de nieuw
ontwikkelde brandstof onder de echt belangrijke deelnemers de belangrijkste gespreksstof, die achter
gesloten deuren voor aanzienlijke onrust zorgde. In de persmededelingen stond hierover niets te lezen. Het
publiek zou immers niet te weten moeten komen wat men juist probeert te verhinderen.
De weg naar de benzinepomp is voor veel beroepsforenzen en veelrijders al bijna een »gang naar
Canossa«, want de prijzen voor benzine en diesel stijgen schijnbaar onophoudelijk. De benzine en de olie
zijn de afgelopen 12 maanden 35% duurder geworden. Tot nu toe waren de verbruikers hulpeloos
overgeleverd aan het prijsdictaat van de oliemarkt. Maar lange gezichten bij de benzinepomp zouden
spoedig tot het verleden kunnen behoren. Want een onderneming heeft in het geheim meerdere jaren
tegelijkertijd op meerdere universiteiten onderzoek laten doen naar een technologie, die het einde zou
kunnen betekenen van de oliemisère. De nieuwe brandstof zou over drie jaar overal beschikbaar zijn. Dan
zou de gemotoriseerde wereld naar het heet volledig onafhankelijk worden van de bronnen van fossiele
brandstoffen. Naast de milieuvriendelijkheid en de lage prijs stuit bij autobouwers vooral het bericht dat met
deze nieuwe brandstof bestaande motoren niet te hoeven worden aangepast op enorme verbazing. En ook
de luchtvaartindustrie spitst de oren: met slechts weinig aanpassingen aan de motoren zou de nieuwe
brandstof ook aan kerosine of het op kerosine gebaseerde JP-8 en andere vliegtuigbrandstoffen kunnen
worden toegevoegd om schadelijke uitstoot van de luchtvaart te beperken.
Het geheime onderzoek was al begonnen in 2007. Het nieuwe product levert per massa-eenheid driemaal
zoveel energie op als ruwe olie. Er ontstaan geen broeikasgassen tijdens de verbranding. Op een volle tank
zou men 450 tot 600 kilometer kunnen rijden. En als literprijs van de nieuwe brandstof wordt een bedrag van
minder dan 30 cent genoemd. Er kleeft maar één enkel nadeel aan: de belasting. Eigenlijk zouden de
regeringen de nieuwe brandstof niet moeten belasten, omdat zij toch immers het broeikaseffect willen
bestrijden. De politici zouden het liefst willen, dat een of andere olieproducent de ontwikkeling zou opkopen
en zou laten verdwijnen. Zo heeft men dat vroeger immers geregeld. Maar de onderneming heeft de nieuwe
brandstof al lang laten patenteren – en wil het patent nu tot geen enkele prijs verkopen. Men doet precies
datgene waartoe de politiek opdracht heeft gegeven: men wil het milieu beschermen en de kosten drastisch
verminderen. Nu wordt het serieus: de grote autobouwers zullen het product de komende maanden in het
geheim testen. Dat is al lang afgesproken. Ook de luchtvaartindustrie is al blij. Hoe functioneert het
»wondermiddel« echter, dat men heel gewoon zonder aanpassing aan de motor kan tanken? Wat zijn de
basisbestanddelen van de nieuwe brandstof? Wie heeft hem ontwikkeld? Wie financierde de ontwikkeling?
En waarom is de politiek bang voor deze ontwikkeling? En hoe zal het verder gaan?
Bron: http://tinyurl.com/4rxwvkm
Auteurs: Andreas v. Rétyi en Niki Vogt - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

Boete voor cijfercombinatie op een shirt
Drie voetbalfans hebben een boete van 330 euro gekregen omdat ze een shirt met 1312 daarop aanhadden.
In het alfabet komt dat overeen met de letters ACAB, wat volgens het Openbaar Ministerie staat voor All
Cops Are Bastards. De Ajax-fans droegen de shirts tijdens de wedstrijd Ajax-Heracles in april 2010. Eerder
kregen anderen al boetes voor t-shirts met teksten. In maart werd een man die het politielogo en 'corrupt' op
zijn shirt had staan, beboet en in 2009 oordeelde de rechter dat ook ACAB op shirts strafbaar is. Dit is de
eerste keer dat iemand een boete krijgt voor een cijfercombinatie op een shirt.
http://headlines.nos.nl/forum.php/list_message/150548
Reactie: De politie begint een beetje te lijken op enkele moslims door alles beledigend op te vatten..
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Onrust Syrïe. Komen oude profetien uit?
Jesaja 17.1 De last van Damaskus. Ziet, Damaskus zal weggenomen worden,
dat zij geen stad meer zij, maar zij zal een vervallen steenhoop zijn.
Minder dan honderd manifestanten zijn dit weekend in Syrië opgedaagd voor
een massademonstratie waartoe was opgeroepen via het internet. Toch lijkt
het dat de golf van veranderingen ook het rijk van president Baschar al-Assad
heeft bereikt. De regeringsvriendelijke krant Al-Thawra berichtte vandaag dat
het kabinet van minister-president Mohammed Nadschi al-Otari alle autoriteiten had bevolen om binnen de
veertien dagen voorstellen te doen om te verhinderen dat grondpercelen nog onrechtmatig zouden
onteigend worden. Eerder had de regering beslist om steun te geven aan boeren in de door droogte
geteisterde regio‘s en sociale hulp aan arme families.
Bijna niemand spreekt openlijk van een verband tussen de maatregelen en de opstanden in Tunesië en
Egypte. De regering benadrukt dat ze de beslissingen al langer ge4leden genomen heeft. Toch wordt in
privé-verband ondertussen overal gesproken over de ―zegeningen van de volksopstanden in Tunesië en
Egypte‖, wat in een staat als Syrië, die door de geheime diensten wordt gecontroleerd, opmerkelijk is.
“Vreedzame veranderingen”
De Assyrische Democratische Organisatie, die de belangen behartigt van de christenen in Syrië en Irak, en
dus ook in het buitenland actief is, verspreidde zondagavond een verklaring over hervormingen in Syrië. De
revoluties in Tunesië en Egypte, en de protesten van jongeren tegen corruptie en werkloosheid, hebben ook
―andere staten in regio aan het koken gebracht‖, klonk het in de tekst.
De situatie in Syrië is anders, maar vertoont parallellen. ―Daarom roepen we op tot hervormingen en
vreedzame veranderingen in Syrië, terwijl de stabiliteit en nationale eenheid gevrijwaard blijven.‖
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/02/08/onrust-syrie-komen-oude-profetien-uit/

Egypte nadert militaire coup; Amerikaanse marineschepen in Suez kanaal
Aanvalsgroep in positie voor bescherming Suez kanaal of militaire interventie
Uitzicht vanaf het amfibische aanvalsschip USS Kearsarge bij een eerdere
passage door het Suez kanaal.
Een nieuwe golf protesten tegen het regime Mubarak heeft Egypte op de rand
van een militaire coup gebracht, een laatste redmiddel om de op 25 januari
uitgebroken anarchie in de straten te bedwingen. Ondertussen heeft een aanvalsgroep van zes
Amerikaanse marineschepen positie genomen in het Suez Kanaal. Zo'n 2200 mariniers aan boord van de
USS Kearsarge staan klaar om desnoods met helikopters in te grijpen, mocht de steeds groter wordende
crisis in Egypte nog verder uit de hand lopen.
Vice president Omar Suleiman waarschuwde een aantal Egyptische nieuwsredacteuren gisteren dat de
enige overgebleven keus voor Egypte een verder wegzinken in wetteloosheid of een militaire
machtsovername is. Slechts een paar uur lang leek het er dinsdag op dat Egypte na twee weken hevige
protesten weer terugkeerde naar het normale leven. Toen gingen plotseling opnieuw duizenden mensen de
straten in de Egyptische steden op, waardoor ze precies de chaos dreigden te veroorzaken waar president
Mubarak voor waarschuwde. In Caïro, Alexandria, de steden in de Nijldelta, de industriële gordel rond
Mahalla-el-Kebir en de staalstad Heluan werden de luide, eensgezinde kreten 'Dood aan Mubarak!' en 'Hang
Mubarak op!' gehoord.
Ondanks het feit dat de nieuwe Egyptische regering hervormingen en salarisverhogingen heeft beloofd
verzetten grote groepen arbeiders in met name Caïro zich tegen door de staat benoemde directies, en
richtten ze hun eigen 'revolutionaire comités' op die de fabrieken en andere werkplekken, inclusief de
Egyptische staats TV en het grootste weekblad 'Ros el-Yusuf', moeten gaan besturen. Ondertussen bleven
de aandelenmarkt en de piramides gesloten en kan het verkeer in Caïro dankzij de blokkades nog altijd geen
kant op.
De Amerikaanse aanvalsgroep, waar onder andere ook de stealth onderzeeër USS Scranton deel van
uitmaakt, heeft een strategische positie ingenomen tegenover Ismalia, tussen de westoever van het Suez
kanaal en de oostoever van de Sinaï woestijn. De schepen kunnen desnoods ingrijpen als de doorvoer van
40% van de wereld scheepsvracht door het kanaal in gevaar komt, of dat er een andere noodsituatie in
Egypte ontstaat die Amerikaanse militaire interventie vereist.
Xander - (1) DEBKA
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Weten de machthebbers meer? Er is iets gaande...
6 februari 2011 - Willem Huntelaar/SOTT
Er is iets gaande. Maar wat? Het is onduidelijk, maar toch willen we proberen enkele dingen in perspectief te
plaatsen.
De vreedzame, massale demonstraties in Egypte van de laatste 10 dagen tegen dictator Hosni Mubarak
veranderden op 2 februari in een gewelddadige veldslag tussen pro-Mubarakdemonstranten - gewapend
met stokken en messen - en pro-democratie-demonstranten op het Tahrirplein en in de zijstraten. Er werd
met stenen gegooid en journalisten werden door de pro-Mubarakdemonstranten aangevallen. Ze werden
ondersteund door mensen te paard en op kamelen. Vanaf de dakterrassen van de gebouwen rondom het
plein werden stukken steen en beton en allerlei meubilair op de vreedzame pro-democratiedemonstranten
gegooid. Ook reden zogenaamde voorstanders van Mubarak aan hoge snelheid met auto's in op de
burgerbevolking. Het was duidelijk dat de acties van de pro-Mubarakdemonstranten gecoördineerd waren.
Het contrast tussen deze waanzinnige psychopaten en de miljoenen vreedzame demonstranten was groot.
Eerder al hadden plunderaars in het Egyptische museum van oudheden vernielingen aangericht waarbij
historische voorwerpen van onschatbare waarde werden beschadigd. Dat alles terwijl de prodemocratiedemonstranten buurtwachten opzetten, opruimacties organiseerden en controleposten inrichtten
om politiemensen in burger de toegang tot het plein te kunnen ontzeggen.
Maar laat ik een ding duidelijk maken waar de gevestigde media nogal vaag over doen: er bestaan geen
"pro-Mubarakdemonstranten". De mensen die het voor de dictator opnemen zijn voornamelijk politieagenten
en mensen van de binnenlandse veiligheid die een dag eerder plotseling uit het straatbeeld waren
verdwenen. Een dag later werden ze door de pro-democratiedemonstranten van het plein verjaagd, en
sindsdien is er nauwelijks nog een Mubarakaanhanger gezien. Het was de bedoeling van het regime om
onrust te stoken en het Egyptische leger te dwingen in te grijpen. Het plan is niet gelukt.
Toch zit Mubarak dankzij de weigering van Westerse leiders om werkelijk stelling te nemen tegen de dictator
nog steeds op zijn troon. We hoorden de afgelopen dagen tal van dubbelzinnige verklaringen van Obama &
co, sommige leiders (Biden, Blair, Berlusconi) spraken zelfs hun steun en bewondering uit voor Mubarak. Ze
gaan allemaal met hun billen bloot en bekennen voor het oog van heel de wereld dat vrijheid en democratie
voor hen geen enkele betekenis hebben. Wanneer we klaar zijn met Mubarak zijn zij aan de beurt.
Mubarak zei dinsdag in een toespraak dat hij in september zal vertrekken. Tegen die tijd heeft hij de
tientallen miljarden die hij de laatste dertig jaar van zijn volk heeft gestolen in veiligheid gebracht en zullen
de VS en Israël rustig alle voorbereidingen hebben kunnen treffen die ervoor moeten zorgen dat de
verkiezingen het door het Westen gewenste resultaat zullen hebben. Want laten we nooit meer vergeten:
wanneer onze politieke leiders het over vrijheid en democratie hebben bedoelen ze dat er een
Westersgezinde trekpop op de troon komt. Verkiezingen die niet het gewenste resultaat opleveren (Hamas)
worden dan ook niet geaccepteerd.
"Als ik vertrek zal het land verzinken in chaos," zei Mubarak deze week. Alleen psychopaat durft zoiets te
verklaren.
Waar is de CIA?
Een vraag die me al een tijdje bezig houdt is: waar zit in godsnaam Al Qaida? U weet wel die mannen met
baarden en lange gewaden, tot de tanden gewapend die regelmatig voor mega TV-spektakels zorgen. We
hebben al een tijdje niets meer van ze gehoord.
Nog even het officiële verhaaltje:
1. Moslimterroristen waren in staat om de aanslagen van 11 september te plegen
2. Moslimterroristen waren dusdanig goed georganiseerd, getraind en gewapend dat ze het grootste en best
bewapende leger op deze planeet hebben doen bloeden in Afghanistan en bijna verslagen
3. Moslimterroristen waren zo duivels en gehaaid dat de halve Westerse wereld bereid was en is om hun
vrijheid ervoor op te geven en repressieve een politiestaat te accepteren omdat dat de enige manier zou zijn
om ze te verslaan.
En wat motiveert die zogenaamde Moslimterroristen? "Jihad tegen de ongelovigen". Vooral de jihad tegen
het groepje dictatoriale regimes in de Arabische wereld die worden gesteund door het Amerikaanse Rijk, die
"hun mensen" gevangen houden en hun ultieme Islamitische Kalifaat in de weg staan.
Dan komen daar dus de opstanden in Tunesië en Egypte en demonstraties in een aantal andere dictaturen
en zou je denken dat dat de kans zou zijn voor Al Qaida om "hun mensen" te helpen met een uiterst
gecompliceerde aanval met bijvoorbeeld vier verkeersvliegtuigen op het presidentieel paleis van Hosni
Mubarak. Een aanval waarbij de gehele Egyptische luchtverdediging juist bezig is met een soortgelijk
scenario voor een oefening, de vicepresident al een uur voor de aanslag (die ze niet zagen aankomen) op
veilige afstand zit en we de 19 plegers van de aanslag maanden later nog steeds in leven blijken. Oh ja: en
alle aanhangers van het Oude Testament hebben op miraculeuze wijze natuurlijk een waarschuwing
gekregen zich op het afgesproken tijdstip beter niet in de buurt van het paleis op te houden. Al Qaida is de
beroerdste niet tegenover de uitverkorenen.
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Maar wat zien we de laatste twee weken van Al Qaida? Niets!
Er kwam nog wel een waarschuwing van spookverschijning Osama richting de Franse president Sarkozy
vanwege zijn weigering Franse troepen uit Afghanistan terug te trekken. Maar verder laten de Al Qaida's het
behoorlijk afweten. En dat terwijl je toch zou denken dat na tien jaar alle baarlijke nonsens over
moslimterroristen te hebben moeten aanhoren de heren aanslagplegers over elkaar zouden struikelen in hun
haast om gebruik te maken van de grootste opstand in de Arabische wereld. Is het niet met aanslagen op de
machthebbers in Caïro en Sana dan toch in ieder geval met bemoedigende woorden voor hun broeders van
de Moslimbroederschap terwijl die een moedige strijd voeren om de ketenen van de dictatuur van zich af te
schudden.
Maar Osama heeft het waarschijnlijk te druk met het bedreigen van de Westerse leiders zodat die zonder
tegenstand kunnen doorgaan met het invoeren van de volgende golf repressieve en vrijheid rovende
maatregelen tegen de eigen bevolking. Daarom richten de media zich nu maar op de vreedzame en zeer
behulpzame Moslimbroederschap, die op CNN door elke Zionistische analist (daar trekken ze iedere dag
moeiteloos een paar nieuwe blikken van open, zo lijkt het) wordt gebombardeerd tot het nieuwe gezicht van
het moslimextremisme. De Zionistische analisten laten geen kans voorbij gaan om te wijzen op het gevaar
van een machtsovername door de broederschap wanneer Hosni Mubarak (Hij is groot! Zijn naam zij
geprezen!) onverhoopt toch zou moeten vertrekken. Voor zover het via de TV (AL Jazeera, CNN, BBC) en
het internet is in te schatten zijn de leden van de Broederschap tot nu echter zeer bedeesd. Ook de
schurkenregering in Tel Aviv laat geen mogelijkheid onbenut om te wijzen op de dreiging die wordt gevorm
door de religieuze organisatie. Helaas voor de verwarring stichtende Zionistische analisten op CNN en de in
verwarring zijnde regering van Benny Netanyahu is het enige wapenfeit van de Moslimbroederschap tot nu
toe geweest dat ze voorzichtig hebben opgeroepen tot een regering van nationale eenheid.
Maar wat gebeurde er nog in januari? En is er een verband met wat er in Egypte gebeurde?
Israël zit in het nauw. De nieuwe trend van landen die een Palestijnse staat binnen de grenzen van voor
1967 erkennen is zorgwekkend voor het gespuis in Tel Aviv. Het begon Venezuela en vrijwel alle ZuidAmerikaanse landen volgden hun voorbeeld, net als enkele Europese en Aziatische landen. De grote schrik
kwam echter toen grote broer Rusland zich bij de pro-Palestijnse groep aansloot en zijn erkenning uit 1988
nog eens bevestigde. Rusland werd daarvoor bedankt met een bomaanslag die 35 onschuldige mensen het
leven kostte. Maar Israël kijkt nu eenmaal niet op een onschuldig slachtoffer meer of minder en bovendien
zouden de Tsjetsjenen wel de schuld krijgen. Het incident verdween echter een dag later al naar de
achtergrond toen de Egyptenaren op 25 januari aan hun opstand begonnen.
Toeval?
Egypt ontvangt jaarlijks $1,3 miljard militaire hulp uit de VS en daar bovenop nog eens enkele honderden
miljoenen dollars aan economische 'assistentie'. Daarmee moet het alleen Israël laten voorgaan. Die krijgen
nog meer.
Het lijkt er op dat de onlusten in Egypte en vooral de schaal ervan de Israëliërs echt hebben verrast. Het
bleef lang stil en toen er na drie dagen eindelijk een reactie kwam uit het roversnest in Tel Aviv kwamen ze
niet verder dan hun vertrouwen in Mubarak uit te spreken. Voor de zekerheid haalden ze echter toch maar
de ambassadeur en zijn familie terug naar huis. Netanyahu verklaarde daarna dat hij geschokt was door het
"verraad van Obama". Verraad pleegde de lafste president van de VS sinds Woodrow Wilson zeker, maar
niet van de soort waarvan Netanyahu hem beschuldigde. "Obama zal herinnerd worden als de president die
Egypte verloor" schreef een Israëlische krant deze week. Netanyahu beval de Amerikanen en de EU om zich
snel weer achter Mubarak te scharen.
Nu het erop lijkt dat de VS Mubarak niet langer steunen staat Israël er alleen voor om de dictator aan de
macht te houden. Daar zijn ze zeer wel toe in staat. De rellen van woensdag waren daar een eerste staaltje
van. Zaterdag al waren de eerste Israëlische vliegtuigen met een lading chemicaliën om mensenmassa's
uiteen te drijven geland op Mina International Airport in Caïro. Een dag later arresteerde het Egyptische
leger een Israëlische geheim agent, die binnen 24 uur zonder enige aanklacht werd vrijgelaten.
Ondertussen begint het voorstel van een Republikeinse senator in de VS om de miljardenhulp aan Israël te
staken steeds meer steun te krijgen, en dat is een nieuwe reden voor paniek in de piratenvrijstaat aan de
Middellandse Zee.
Vreemd in dit verhaal is ook dat de Egyptische luitenant-generaal Sami Enan op bezoek was bij zijn
superieuren in het Pentagon op het moment dat de eerste rellen in zijn land uitbraken. Wist men in de VS
wat er stond te gebeuren? Waarom stuurde het Pentagon op 15 januari al extra Amerikaanse troepen naar
de Sinaïwoestijn? Er is sindsdien geen officiële melding meer gekomen over de missie van die troepen. Dat
ze werden uitgestuurd om het oh zo belangrijke Suezkanaal zeker te stellen lijkt aannemelijk, maar waarom
tien dagen voor de eerste onrusten uitbraken? Aan de andere kant is ook bekend dat teams van de CIA
vaak het land worden binnengebracht onder de dekmantel van het Amerikaanse leger.
De CIA zal de massa's niet in de bedwang kunnen houden, maar er wel voor zorgen dat een eventuele
transitie van de macht gebeurt op een manier die een voortzetting van het rampzalige Amerikaanse beleid in
de regio garandeert. Ook zal men ongewenste elementen uit de samenleving willen wegnemen op de voor
CIA welbekende wijze. Opsluiting in Guantánamo zonder aanklacht en vorm van proces tot de gevangene
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sterft aan een hartaanval tijdens het sporten is sinds de jaren Bush/Cheney een nieuw attribuut van de
Amerikaanse geheime diensten.
Dan is er het nieuwe wapen van het internet en de sociale media. Toen er twee jaar geleden in Iran werd
gedemonstreerd tegen de uitslag van de verkiezingen in dat land speelden Twitter en Facebook een
belangrijke rol in het mobiliseren van de tegenstanders van de regering. Wat de Moellahs echter niet deden
was de bevolking de toegang tot het internet ontzeggen. De Egyptenaren deden het wel en bevolen de
zeven internet service providers het net ontoegankelijk te maken. Binnen dertig minuten daalde het
internetverkeer in Egypte tot nul.
Terwijl de gebeurtenissen in Egypte plaatsvonden werd in de VS (opnieuw) een wetsvoorstel gedaan om het
Witte Huis ook de mogelijkheid te geven het internet plat te leggen. Is dat toeval? Ik denk het niet. Men
vreest in Washington dat het hele kaartenhuis - niet alleen Egypte - binnenkort ineenstort, en bereidt zich
voor op het nemen van drastische maatregelen. Het stopzetten van het internet in Egypte zou zo wel eens
een nuttige generale repetitie geweest kunnen zijn. Wat geen toeval is is het feit dat de technologie die de
VS denken te gaan gebruiken om het internet uit te schakelen gemaakt is door een firma die is opgericht
door "Israëlische veiligheidsexperts". De technologie werd ook verkocht aan Egypte.
Hoewel de houding van de VS inzake Mubarak onduidelijk is en de verklaringen van de Amerikaanse leiders
aan dubbelzinnigheid niets te wensen overlaten is het voor Israël klaarblijkelijk wel duidelijk wat de
Amerikanen van plan zijn. Het laatste propagandawapen van Israël - Wikileaks - kwam dan ook twee dagen
na het begin van de opstand met een gelekt bericht dat zou aangeven dat de opstand is georganiseerd door
de Amerikanen. Het signaal van het lek was duidelijk: steun Mubarak of we hangen nog meer van jullie
manipulaties aan de grote klok. Of was het gewoon bedoeld om de buitenwereld in de waan te laten dat de
opstand in Egypte niet als een totale verrassing kwam?
Er zijn andere mogelijkheden, maar duidelijk is dat het allemaal zetten zijn op het grote internationale
schaakbord. Joe Quinn schreef over de rol van de VS: "Het lijkt mij dat de enige reden dat de opstanden in
Tunesië en Egypte succes hebben is dat de VS hun steun voor de dictaturen in die lanen hebben
teruggetrokken. Tot voor kort zouden dergelijke verzetsbewegingen op bloedige wijze de kop zijn ingedrukt
(middels het leger) omdat men van de VS de verzekering had gekregen dat ze op hun steun konden
rekenen. Maar waarom hebben de VS hun steun teruggetrokken? Ze weten dat de aarde binnenkort zeer
ingrijpende veranderingen zal gaan doormaken waarbij vergeleken deze opstanden totaal onbelangrijk zijn."
Een paar dagen later bouwde Quinn hierop verder: "Ik denk al een paar weken - sinds verschillende landen
een Palestijnse staat hebben erkend - dat Israël binnenkort van alle Amerikaanse hulp zal worden
afgesneden. Ik twijfel er niet meer aan nu ik zie hoe het erkennen van de Palestijnse staat samenvalt met
het uitbreken van de opstanden in de Arabische wereld. Beide ontwikkelingen worden ongetwijfeld gezien
als een serieuze bedreiging door de Israëliërs. We weten dat in de politiek niets per ongeluk gebeurt en
daarom heeft het er alle schijn van dat het bevel om de handen van Israël af te trekken gegeven is. Daarvoor
zijn verschillende redenen te bedenken, maar een daarvan is de voortschrijdende ontmanteling van de
imperiale infrastructuur van de VS - zowel economisch als militair - als voorbereiding op de aanstaande
veranderingen en de chaos die die tot gevolg zullen hebben. De VS lijken de trekpopdictaturen in de
Arabische wereld niet langer te steunen."
Hoewel dit goed nieuws lijkt vanuit het standpunt van de Arabieren, die er al lang op wachten dat Israël
eindelijk eens tot de orde geroepen wordt, is het in werkelijkheid een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Israël
heeft er namelijk nooit een geheim van gemaakt dat mocht het land existentieel bedreigd worden, ze een zo
groot mogelijk deel van de wereld in hun val zullen meesleuren. De ontwikkelingen zoals ze hier beschreven
worden zullen ongetwijfeld als dusdanig beschouwd worden door Tel Aviv.
Het lijkt erop dat het eerste schaap over de dam is, en dat de machtigen op deze planeet niet in staat zijn om
een en ander controle te houden, of dat ze niet langer geïnteresseerd zijn omdat ze weten dat het er binnen
afzienbare tijd niet meer toe doet. Mubarak is er een van hun, maar net als alle anderen met een kabel naar
de mondiale piramide is ook hij maar een volgeling en inwisselbaar voor een hoger doel. Het is volledig juist
dat de mensen zich verzetten tegen de tirannie. Maar een onfortuinlijk gevolg van de confrontatie met de
haviken in ons midden is het feit dat de wereld een zeer gevaarlijke plek aan het worden is. Begrijp me niet
verkeerd: ik zie graag hoe de boosaardige regimes door de macht van het volk aan de kant geschoven
worden. Het is het levende bewijs van hetgeen waar de meeste mensen vroeg of laat zelf wel achter komen:
we hebben de staat niet nodig om te overleven; de staat heeft ons nodig.
Andere opvallende zaken: de afwezigheid van de moslimbroederschap op de voorgrond van het protest (tot
vandaag) en de openheid waarmee de verschillende media berichten over de gebeurtenissen. Al doen de
Zionisten hun uiterste best te wijzen op de gevaren voor Israël, toch hebben ook CNN en de BBC vrijwel alle
feiten over de opstand bericht. Zelfs de rijkdom die Mubarak heeft weten verwerven (40 tot 70 miljard schat
Der Spiegel) werd door beide zenders vermeld. Het lijkt er dus op dat de gevestigde media grotendeels de
waarheid vertellen, en dat wijst erop dat wat er in Egypte gebeurt past in de bredere plannen van de elite.
De opstand in Egypte en de demonstraties in de andere Arabische landen past in het grotere plaatje van de
grotere veranderingen in het materiële en het spirituele die ons de komende vier vijf jaar te wachten staan.
Over dat grotere plaatje wordt door de gevestigde media momenteel nog weinig of helemaal niet bericht. En
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als er al incidenteel over de zichtbare tekenen van die komende veranderingen wordt bericht lijkt niemand in
staat de verbanden te leggen. Simultane megastormen in de VS en Australië, een enorme activiteit op
tektonisch gebied, massale dierensterfte wereldwijd, vreemde bewegingen van migrerende dieren, een
enorme toename van het aantal meteoren en kometen in het binnenste van ons zonnestelsel en eveneens
een enorme toename van het aantal UFO's over heel de wereld.
Het universum spreekt tegen ons, maar niemand lijkt in staat de signalen te duiden. Carl Johan Callemann
heeft een interessante verklaring aan de hand van de cycli beschreven dor de kalender van de Maya's en
zijn werk is in het licht van de zich aandienende veranderingen absoluut de moeite waard. De veranderingen
die hij twintig jaar geleden voorspelde en het toenemende tempo waaraan die veranderingen plaatsvinden
geven hem vooralsnog gelijk. Callemann voorspelt vanaf de eerste week van maart, wanneer de Aarde de
voorlaatste fase van de cyclus ingaat een versnelling en een toename van de veranderingen. Check it out!
De timing van de revolutionaire ontwikkelingen in de Arabische wereld passen daarin en het feit dat ze
samenvallen met een maan- en een zonsverduistering kort na elkaar is eveneens een frappant toeval.
Zijn de ontwikkelingen in de straten van Sana'a in Jemen, Jeddah in Saoedi-Arabië, Tunis, Cairo, Alexandria
en op veel andere plaatsen het effect dat de wereld 'boven' heeft op de wereld 'beneden'? Wanneer de
instroom van straling en kosmische energie samen met een woelig magnetisch veld rond de Aarde in
verband staan met de monsterstormen in de VS en Australië heeft die instroom dan ook een effect op de
mensen op onze planeet? Zal de oproer van de laatste drie weken binnenkort weer tot rust komen of is dit
pas het begin van wereldwijde onrust die binnen afzienbare tijd ook de straten van West-Europa en de VS
zal bereiken?
Wanneer we Callemann mogen geloven is dat laatste het geval. Kijken we naar wat de astrologen
wereldwijd voorspellen dan staan ons tussen juni 2011 en de zomer van 2015 enorme veranderingen te
wachten.
Ontstaan de veranderingen die we nu zien opkomen spontaan en zijn het inderdaad natuurkrachten die ons
in hun greep houden? Of zijn het de machthebbers van deze planeet die gebruik maken van de onrust en er
willens en wetens voor zorgen dat de voorspellingen van de Maya-kalender en anderen uitkomen?
Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit waar de drijvende kracht voor de omwenteling die we nu lijken mee te
maken vandaan komt. De geschiedenis leert ons dat revoluties altijd eindigen in wanorde. Maar laat dat
laatste niemand ervan afhouden de revolutie te steunen. De hele wereld heeft de afgelopen dagen kunnen
zien hoe onze politieke leiders geen democraten zijn, maar Machiavellisten van de zuiverste soort. Het doel
heiligt de middelen. Dat wereldwijde ontwaken en het feit dat mensen wereldwijd het ware gezicht van de
Obama's, Camerons en Sarkozy's van deze wereld hebben gezien zal de mensen tot elkaar brengen en dat
ontwaken zal uiteindelijk belangrijk blijken te zijn voor de loop van de geschiedenis dan het omver werpen
van een willekeurige dictator.
***
Vrij naar 'There's Something Happening Here'
Vertaling en toevoegingen door Willem Huntelaar
http://www.zonnewind.be/afrika/egypte/er-is-iets-gaande.shtml

Komeet Elenin!!
februari 8, 2011 pineut
Sinds enige tijd gonst het van de geruchten op youtube en elders
over een komeet dieenige tijd geledenons zonnestelsel is
binnengekomen en afkoerst op een bijna botsing met de aarde.
Op dit moment ligt de komeet halverwege Jupiter en Mars.
Vanaf September wordt verwacht dat deze komeet een serieuze
magnetische bedreiging voor planeet aarde zal gaan vormen, de
komeet zal rond 25 September rakelings langs de aarde scheren.
Er wordt geen impact verwacht. Op of rond 15 Maart wordt een
krachtig magnetisch veld verwacht die de polen van de aarde
verstoort. Code van de Komeet : C/2010 X1
Codenaam van de Komeet : Elenin (afkortingen van Eleven en
Nine en E.L.E.). ELE = Extinction Level Event
Voor alle Nibiru liefhebbers : Elenin is uw Nibiru.
Filmtip : Deep Impact - Zie screen shot
Zelf kijken en controleren kan op de site van NASA. (JAVA applicatie vereist)
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'Extreem weer op komst door actief geworden Russische vulkanen'
'Global Cooling zet sneller door dan voorzien en gaat 20-30 jaar duren'
De Klyuchevskoy vulkaan is één van de 29 Russische vulkanen die al
maanden zeer actief zijn en die grote invloed hebben op het (koude) weer.
Experts vrezen dat er nog extremer weer op komst is dan nu al op veel
plaatsen op onze planeet te zien is. Reden: een aantal vulkanen in Rusland
zijn de afgelopen maanden ongewoon actief geworden en spuwen grote
hoeveelheden as in de atmosfeer, met als gevolg dat het zonlicht wordt geblokkeerd en de temperatuur
daalt. De toch al zwaar door extreme weersomstandigheden getroffen wereld voedselproductie komt
hierdoor nog eens extra onder druk te staan. De aanhoudende erupties in 29 van de 160 vulkanen die zich
aan de oostkust van het Russische Kamchatka bevinden hadden op geen slechter moment komen. De Stille
Oceaan (Pacific) is door het La Nina verschijnsel al koeler dan normaal, wat onder andere mede de oorzaak
van de watersnoodramp in Australië was. Tegelijkertijd is een groot deel van de Atlantische Oceaan juist
warmer dan normaal. Deze combinatie zal volgens klimatologen het weer nog verder in de war schoppen,
met grote gevolgen voor de land- en mijnbouw. Vooral de landbouw heeft toch al een zwaar jaar achter de
rug. Volgens de Oostenrijkse Erste Bank zullen de fors gestegen prijzen voor land- en mijnbouwproducten
door het extreme weer nog verder gaan stijgen, waardoor de inflatie verder aangewakkerd wordt. Ook
worden er als gevolg van de te verwachten zware stormen grote problemen voorzien voor de
transportsector. Deze stormen worden veroorzaakt door het feit dat de Noordpool als gevolg van het
vulkaanas in de atmosfeer nog kouder wordt, waardoor de poolwinden verder naar het zuiden worden
gedreven en de normale windpatronen ernstig verstoord raken. In de Browning Newsletter, een in het weer
gespecialiseerde nieuwsbrief, wordt uitgelegd dat de Kamchatka vulkanen altijd wel een beetje actief zijn,
maar dat dit recent plotseling veel heviger is geworden ('gewoon gestoord', aldus een expert). Sinds eind
november vertonen de Kizimen, Sheveluch, Karymsky en Klyuchevskoy vulkanen bijna continu erupties. Dat
heeft nu al voor bizar weer gezorgd; zo was het in Groot Brittannië met kerstmis kouder dan in Rusland en
was New York bedekt onder een enorm pak sneeuw. Het koude weer heeft de landbouw inmiddels een forse
klap gegeven. De tarwe oogst in Australië was in december 10% lager dan normaal, de ergste daling in 100
jaar tijd. Het Russische ministerie van Landbouw voorspelt voor 2011 een graanoogst van 80 tot 85 miljoen
ton, weliswaar beter dan vorig jaar maar nog altijd ver onder de 110 miljoen ton van 2008. Samen met de
ernstige droogte in Argentinië, de overstromingen in Brazilië en Venezuela en het vreemde weer in de
landbouwregio's in China heeft dit voor een ware explosie van de voedselprijzen geleid. (1) Het afgelopen
jaar vertonen over de hele wereld een groot aantal vulkanen plotseling activiteit of meer activiteit dan
normaal. Experts denken dat de twee uitgebarsten vulkanen op het Japanse eiland Kyushu zeker nog de
komende twee weken explosieve erupties zullen laten zien (2). De Shinmoedake vulkaan barstte voor het
eerst in 52 jaar uit en deed dat sinds vorige maand al meer dan 10 keer. De twee vulkanen spuwden hun as
tot 2 kilometer hoog in de atmosfeer. Diverse mensen raakten gewond en een aantal huizen werden
verwoest. De Japanse Meteorologische Dienst zegt dat de lavakoepel in de Shinmoedake vulkaan nog
steeds in omvang toeneemt en bij een nieuwe uitbarsting een lavastroom zou kunnen veroorzaken. (3)
Komende 20-30 jaar Global Cooling
Astrofysicus en meteoroloog Joe Bastardi, een bekende Global Warming criticus, zegt dat Global Cooling
zich sneller doorzet dan eerder was voorzien. Aan de hand van weerkaarten laat hij zien dat het La Nina
effect dit jaar vele malen sterker is dan normaal en een zeer ongewone kou in de VS heeft veroorzaakt.
Omdat de Stille Oceaan -de grootste ter wereld en daarom van enorm veel invloed op de
wereldtemperatuur- blijft afkoelen en de zon nog altijd veel te weinig zonnevlekken laat zien, verwacht hij dat
de temperatuur op Aarde de komende 20 tot 30 jaar zal blijven dalen. Zijn slotopmerking: 'Er zijn dingen aan
de hand die groter zijn dan de normale gang van zaken. We kunnen hier maar beter aandacht aan besteden
en niet langer ons hoofd in het zand blijven steken.' (4)
Xander - (1) Balkans Business News ; (2) The Mainichi Daily News ; (3) Arirang (Korea's Global TV)
(4) YouTube (AccuWeather)

Meer dan 100.000 dode vissen Oostkust Florida!
februari 9, 2011 pineut
Op 7 Februari 2011 zijn Honderduizenden dode vissen aangespoeld aan de Oostkust van Florida.
De officiële lezing : Ze zijn niet door gif gestorven.
Onofficiële lezing : Dieren sterven massaal door verandering van het magnetisch veld van de planeet aarde !
(en hoe zou dat nou komen???)
Video: http://pineut.wordpress.com/2011/02/09/meer-dan-100-000-dode-vissen-oostkust-florida/
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Supervulkaan Yellowstone vertoont abnormaledruk
februari 8, 2011 pineut
Met het abnormale stijgen van de druk in Yellowstone begint het er steeds meer op te lijken dat de gehele
ring van vuur in brand staat. Want naast de verhoging van de druk van de ―Supervulkaan‖ in Yellowstone is
er ook een enorme druk waargenomen in de 2 continetale platen nabij Chili, groeit de vrees in Japan voor
het uitbarsten van 2 vulkanen en de ring van vulkanen in Rusland baart wereldwijde zorg. (links verwijzen
naar engelstalige artikelen)
http://pineut.wordpress.com/2011/02/08/supervulkaan-yellowstone-vertoont-abnormale-druk/

De agenda van Uncle Sam volgens Hillary
februari 09, 2011 By: Polleke
Op maandag 31 januari verscheen het bericht dat Clinton vrijwel alle
ambassadeurs van de 260 diplomatieke posten naar de V.S. riep voor een
unieke groepsvergadering. Deze vergadering zou op maandag beginnen.
Maandag 7 februari? Nee, maandag 31 januari! Want 0p 2 februari
verscheen namelijk dit bericht:
‗(WASHINGTON, AP) Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton
benadrukte de behoefte aan sterkere Amerikaanse diplomatie op de zogenaamde ‗hot spots‘ in de wereld
door te zeggen dat de recente ontwikkelingen in Egypte en het Midden Oosten aantonen dat het
wereldleiderschap van de Verenigde Staten zeer dringend nodig is. Sprekend voor een publiek bestaande
uit bijna alle ambassadeurs van de VS benadrukte Clinton het grote belang van de ‗civilian power‘ van de
VS, refererend aan de onrust die de Arabische wereld in een greep houdt.‘
De term ‗civilian power‘ is lastig te omschrijven in het Nederlands. Het omvat de inzet van alle niet-militaire
middelen, de zogenaamde ‗beschaafde interventies‘ of zo je wilt geweldloze oorlogsvoering. Het is maar
vanuit welk perspectief je het bekijkt. Dat de grens tussen civiel en militair wel eens vaag lijntje is blijkt uit het
feit dat vredestroepen (dus militaire inzet!) ook tot civiele krachten worden gerekend. Maar we vervolgen het
verhaal van Hillary: Ze stelde dat de diplomatie van de VS er meer ‗boven op‘ moet zitten, innovatief moet
zijn en meer verantwoordelijkheid naar zich toe moet trekken dan ooit tevoren: ‗Wat er vandaag gebeurt –
zoals onlangs in Egypte en vooral in de grotere regio daar- herinnert ons er allemaal aan hoe cruciaal het is
om tiptop leiderschap ter plekke te hebben en hoe snel de grond onder je voeten kan wegglijden.‘ Aldus
HillaryClinton. Ze vervolgde dat alle diplomaten hebben te accepteren dat posities (en dus ook
ambassadeposten, red.) en inkomsten (lees budgetten, red.) verplaatst moeten worden naar daar waar ze
het meest nodig zijn: Van de fragiele staten van Afghanistan en Iraq tot Pakistan, waar de hoeveelheid aan
onterechteaanspraken opde VS, ‗de beantwoording moeilijk maken‘. Verwijzend naar de gelekte
diplomatieke ‗cables‘ via WikiLeaks merkte Clinton op dat ambassadeurs zich moeten aanpassen aan een
‗snel veranderende wereld‘ die zowel diefstal en protesten insluiten als ook technische ontwikkelingen die de
capaciteit hebben om de levens van miljoenen mensen te veranderen.
―We are all in unchartered territory,‖ zei Clinton, wat te vertalen is als ‗we begeven ons op onontgonnen
terrein‘ of wellicht meer direct als ‗we hebben gebied nog niet in kaart is gebracht‘. En dat laatste is DE
agenda van de Verenigde Staten. De VS willen met het pas verschenen QDRR (The First Quadrennial
Diplomacy and Development Review, zie link onderaan) duidelijk maken dat de wereld hervormdmoet
wordennaar de normen van de VS, wat die dan in werkelijkheid ook moge zijn. Of het nu gaat om
gezondheidszorg, voedselvoorziening, wetenschap of conflicten, de VS weten wat goed voor u is! In haar
artikel in de Foreign Affairs van eind 2010 stelde Hillary het als volgt:
„De huidige wereld is een smeltkroes van uitdagingen die het leiderschap van de VS op de proef stellen.
Wereldproblematiek variërend van gewelddadig extremisme tot wereldwijde recessie, van
klimaatverandering tot armoede, vragen om gezamenlijke oplossingen, te meer nu de macht in de wereld
onduidelijk en verspreid wordt. Het maakt effectieve internationale samenwerking noodzakelijk, zelfs als dat
moeilijker te bereiken wordt. En de problemen kunnen niet worden opgelost tenzij een natie bereid is deze
verantwoordelijkheid op zich te nemen en deze acties in gang te zetten. De Verenigde Staten is die natie.‟
Ze spoorde de ambassadeurs aan om gebruik te maken van Facebook, Twitter en fora om de Amerikaanse
boodschap beter over de wereld te verspreiden.
Dus mensen, maak u vooral geen zorgen over de moslims. Uncle Sam komt u redden en heeft het beste
met u voor, met haar judeo-christelijke waarden die ons zouden moeten aanspreken. En binnenkort zal dit
natuurlijk worden beaamd door de ambassadeur van de VS hier in Den Haag, die dit blog vast met veel
interesse gaat volgen!
Bron nieuws bericht: AP - ArtikelClinton in Forreign Affairs (dec ‘10): American Leadership
The First Quadrennial Diplomacy and Development Review (QDDR): Leading Through Civilian Power
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„Ik zal het land Egypte tot een volkomen puinhoop maken‟
februari 09, 2011 By: silviavideler
Hij komt - Uit het nieuws 09-02-2011 (Aflevering: 441)
Door: Franklin ter Horst
“Ik zal het land Egypte tot een volkomen puinhoop maken”
Jesaja 19:1-2-3-4 Zie, de Here rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte;
dan beven de afgoden van Egypte voor Hem en het hart van Egypte versmelt
in zijn binnenste. Dan zal ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat
ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen
stad, koninkrijk tegen koninkrijk en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal
zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van de doden en
de waarzeggende geesten. En Ik zal Egypte overgeven in de macht van een hardvochtig heer, en een
gestrenge koning zal daarover heersen, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen.
Oude idolen Egypte
De demonstranten in Egypte eisen het aftreden van dictator Hosni Moebarak, maar het begint er steeds
meer op te lijken dat de radicale Moslimbroederschap ervoor in de plaats komt, of tenminste een belangrijke
rol zal gaan spelen in de Egyptische politiek. De tegenstanders van Moebarak weten zich gesteund door de
wereldleiders waaronder de Amerikaanse president Barack King Hoessein Obama. Obama heeft te kennen
gegeven zelfs bereid te zijn een deelname toe te staan van de Moslimbroederschap in een nieuw te vormen
Egyptische regering. Inmiddels heeft deze Broederschap op zondag 6 februari deelgenomen aan de
gesprekken tussen de regering en de oppositie. De Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Hillary
Clinton zei deze gesprekken toe te juichen. “Ze hebben tijd nodig om kans van slagen te hebben”zei ze. Dat
deze moslimextremisten uit zijn op de vernietiging van Israël, is kennelijk van ondergeschikt belang in
Washington. Tijdens zijn toespraak in Cairo noemde Obama Hosni Moebarak nog een trouwe bondgenoot
van Washington, en een ―groot Arabisch leider‖ die respect verdiende voor de manier waarop hij het
Egyptische volk leidde.
Waren het niet Washington en Brussel die in 2006 van Israël eisten akkoord te gaan met
verkiezingsdeelname van Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza! Volgens Washington zou Hamas niet
meer dan 30% van de stemmen halen, maar het werd uiteindelijk maar liefst 70% vanwege massale
intimidatie van de keizers en het vermoorden van politieke tegenstanders waaronder leden van de
Fatahbeweging. Eenmaal aan de macht vuurde Hamas vervolgens 8000 raketten op Israëlische
burgerdoelen af zonder ook maar enige tegenreactie van de leiders in Washington en Brussel. Maar toen
Israël de raketbeschietingen zat was en eind december 2008 Gaza binnentrok om voor eens en voor altijd
Hamas uit te schakelen, kreeg het een golf van commentaar te verduren en was het Obama die Israël‘s
opmars een halt toeriep. Dank zij de leiders in Washington en Brussel, en mede dank zij de honderden
miljoenen aan hulp van allerlei linkse anti-Israëlische organisaties, is deze Palestijnse terreurbende vandaag
sterker dan ooit tevoren en dreigen ze Israël met moord en doodslag.
Israëlische functionarissen zijn woedend over de manier waarop Washington en Brussel met de situatie in
Egypte omgaan. “Ik denk dat de Amerikanen zich nog steeds niet realiseren hoe groot de ramp is waar ze
het Midden-Oosten in hebben geduwd,” zei Benjamin Ben-Eliezer, leider van de Arbeidspartij en voormalig
minister van Defensie voor de Legerradio. Ook hekelde hij het onvermogen van de Obama-administratie om
te leren van de fouten van het verleden. Een vooraanstaand columnist van Israël‘s grootste dagblad Yediot
Achronot hekelde Obama voor “de verkoop van Moebarak voor een pot linzen en het niet begrijpen van het
Midden-Oosten.” ―Onze conclusie in Israël moet zijn dat de man in het Witte Huis ons ongezien dreigt te
‗verkopen‘,‖ concludeerde de columnist.“De gedachte dat de Verenigde Staten ons niet bijstaat in dagen van
nood bezorgt ons koude rillingen. God sta ons bij.”
Vanaf zijn installatie als president is Obama bezig geweest vriendschappelijke betrekkingen aan te knopen
of verder uit te bouwen, met diverse dictators in de islamitische wereld. Tijdens de opening van de G20
bijeenkomst in Londen op 1 april in 2009, boog hij als een knipmes voor de Saoedische dictator Abdullah die
bekend staat als de grootste financier van het islamterrorisme wereldwijd. Ook zijn kontakten met diverse
islamitische groepen zoals de ―Nation of Islam‖, de ―Council on American Islamic Relations, de ―North
American Trust‖en de ―Muslim Alliance‖, laten zien in welke kringen deze president zich het beste thuisvoelt.
Hij heeft door zijn optreden, de geloofwaardigheid van Amerika volledig te grabbel gegooid!
Barack King Obama met zijn voormalige vriend Hosni Moebarak
Moebarak ontving jaarlijks een bedrag van 2 miljard dollar aan humanitaire hulp
van de Verenigde Staten. Nooit kwam er een klacht uit Washington over
bijvoorbeeld Moebarak‘s beleid betreffende de mensenrechten, maar nu na de
protesten tegen zijn bewind, wordt hij ervan beschuldigd de democratie en
mensenrechten met voeten te treden.
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De Moslimbroederschap
Gezien de huidige ontwikkelingen is het bepaald niet ondenkbaar dat Egypte op termijn in de handen zal
vallen van de Moslimbroederschap en dat deze beweging van Egypte een radicaal islamitische staat zal
maken naar het voorbeeld van Iran. De Moslimbroederschap is in feite de ‗peetvader‘ van het islamitisch
extremisme in het Midden-Oosten. De Broederschap en hun trawanten zijn de belangrijkste leveranciers van
wijdverbreide samenzweringstheorieën over de Joden in de islamitische wereld. Ze noemen de Holocaust
een mythe en hebben de belofte afgelegd, dat wanneer ze aan de macht komen, een van hun eerste acties
zal zijn het vredesverdrag met Israël nietig te verklaren en Egypte terug te brengen tot een staat van oorlog
met de Joodse staat. Een weekblad van een Moslimbroederschap schreef: “we wachten tot het moment dat
alle Joden in Palestina zijn samengekomen, dan kunnen we ze daar in een klap opruimen. ―Mohammed
Ghannem, een vooraanstaand lid van de Moslimbroederschap zei op 31 januari 2011 tegenover de
Arabischtalige Iraanse nieuwszender Al-Alam dat hij graag zou zien dat het Egyptische volk wordt
voorbereid op (een nieuwe) oorlog tegen Israël. Hij vertelde dat in het verlengde van de val van het
Moebarak bewind, het Suezkanaal onmiddellijk gesloten zal worden en dat de toevoer van gas vanuit
Egypte naar Israël stilgelegd zal worden. Velen in Israël geloven dat het enkel een kwestie van tijd is
vooraleer de Moslimbroederschap, de macht in Egypte over zal nemen.
Het ‗vredelievende‘ logo van de Moslim Broederschap
Dit is het symbool van de islamitische Jihad. Daarmee is in feite alles gezegd. Er is
geen sprake van vredelievende bedoelingen. De Moslimbroederschap streeft niet naar
democratie maar wil Egypte omturnen in de zoveelste moslimstaat waar de sharia van
kracht is en alle vrijheden aan banden zijn gelegd. Men praat over democratie, maar
dat is een utopie in de moslimwereld. De enige staat die dat etiket verdiend is Israël.
Oorlogsvoering en terreur is het motto van de Moslimbroederschap. Alle
terreurgroepen waaronder de door Iran gesteunde Libanese terreurbeweging Hezbollah, Al Qaeda en de in
linkse kringen veel geprezen Palestijnse terreurbeweging Hamas, hebben allemaal hetzelfde doel, de wereld
omturnen in een islamitisch wereldrijk. Ze verschillen alleen in tactiek voor de te volgen weg. De
Moslimbroederschap noemt als een van zijn doelstellingen de totale onderwerping van de gehele wereld, de
invoering van de sharia wetgeving en de vestiging van een wereldwijd islamitisch Kalifaat en zeggen niet te
zullen rusten tot het zover is, desnoods met moord en doodslag.
Hoewel Egypte het vredesverdrag met Israël altijd gerespecteerd heeft, bestaat dit slechts op papier want
van een echte vrede is nooit sprake geweest. Net als in de rest van de Arabische wereld is ook Egypte Israël
onveranderd vijandig gezind. Moebarak pretendeert niet vijandig tegenover Israël te staan, maar de
waarheid is dat zowel hijzelf als zijn door de regering gecontroleerde media Israël demoniseert en de lezers
ophitst tot blinde haat tegen Gods volk. Israël wordt door de profeet Jesaja gewaarschuwd niet op Egypte te
vertrouwen.
Jesaja 36:6 Zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf, op Egypte, die als iemand daarop steunt, hem
in de hand dringt en ze doorboort.
Moebarak heeft bij herhaling verklaard dat Egypte niet werkloos zal toezien als er een oorlog komt tussen
bijvoorbeeld Syrië en Israël en is jarenlang de grote adviseur geweest van de Egyptische terreurbaas Jasser
Arafat.
De Egyptische dictator Hosni Moebarak met ‗Al-Masri‘ de Egyptenaar en
aartsterrorist Jasser Arafat
Israël maakt zich terecht zorgen dat bij een eventuele machtswisseling, het
vredesverdrag in de prullenbak zal verdwijnen. Hoe ‗vredelievend‘ de
Egyptenaren ten aanzien van Israël zijn, mag blijken uit het feit dat een
onderzoek heeft uitgewezen dat de helft van de Egyptenaren de Palestijnse
terreurbeweging Hamas steunt en dat maar liefst 95% van de Egyptenaren
positief staat tegen een grotere invloed van de islam op de politiek. 82% keurt het stenigen van overspeligen
goed en 77% het geven van zweepslagen en afhakken van handen van dieven. 84% vindt dat moslims die
zich bekeren tot een ander geloof moeten worden vermoord. Conclusie: ruim 8 van de 10 Egyptenaren staan
achter de salafistische islam en de strenge sharia wetten. De islam heeft in Egypte al zoveel invloed dat
maar liefst 96% van de vrouwen het slachtoffer is van genitale (of genitale) verminking (besnijdenis) en
daarnaast moet lijden onder eerwraak, gedwongen huwelijken, verplichte sluiers en hoofddoekjes,
polygamie – kortom alles waar de islamitische vrouwendiscriminatie voor staat. Mubarak was in een aantal
opzichten inderdaad een dictator, maar hij probeerde tenminste een aantal van deze barbaarse praktijken overigens zonder succes- uit te bannen.
Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een verklaring uitgegeven, waarin hij bij
de internationale gemeenschap aandringt om ervoor te zorgen dat degene die de volgende heerser van
Egypte wordt, Cairo‘s vredesverdrag met Israël zal respecteren en waarschuwde dat in deze regio een
dergelijke revolutionaire actie die thans in Egypte te zien is, doorgaans wordt uitgebuit door nog misdadiger
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karakters. ―Israël ondersteunt het bevorderen van liberale en democratische waarden in het Midden-Oosten,
maar als wordt toegestaan dat extremistische krachten democratische processen benutten om aan de macht
te komen om antidemocratische doelen te bevorderen – zoals is gebeurd in Iran en elders, zal het resultaat
slecht zijn voor de vrede en slecht voor de democratie.‖ aldus Netanyahu‘s verklaring.
Mohammed ElBaradei
Intussen meent Mohammed ElBaradei, de voormalige baas van het Internationaal Atoom Energie
Agentschap (IAEA), de nucleaire ‗waakhond‘ van de Verenigde Naties, een kans te maken om de nieuwe
grote baas van Egypte te worden. Maar deze ElBaradei staat bekend als een leugenaar en een bedrieger.
Zo heeft hij jarenlang doelbewust cruciale en belastende feiten over het kernwapenprogramma van Iran,
buiten de officiële rapporten van de Verenigde Naties gehouden en steevast het bestaan van de militaire
nucleaire inspanningen van Teheran ontkent. Tijdens een bezoek aan Teheran op 4 oktober 2009 noemde
hij Israël: ―de grootste bedreiging voor de vrede in het Midden-Oosten vanwege het feit dat ze nucleaire
wapens bezitten.‖
De Iraanse demagoog Mahmoud Ahmadinejad en ElBaradei, hand in hand samen
tegen Israël. Op 30 januari 2011 noemde Nobelprijswinnaar ElBaradei in een interview
op CNN ―de Moslimbroederschap een naar vrede strevende beweging die niets van
doen heeft met extremisme en geen enkele intentie heeft Egypte te veranderen in een
nieuw soort Iran‖. In naam van democratische hervormingen, doet Mohammed
ElBaradei een poging zich als plaatsvervanger van Moebarak op te werpen. Daarnaast
valt ook de naam van Amr Moesa, de grote baas van de Arabische Liga, eveneens
een fel tegenstander van de Joodse staat.
Wie er ook aan de macht komt in Egypte; op enig moment in de toekomst zal Egypte
met een bijzonder heftig Gods oordeel te maken krijgen vanwege de haat tegen het
kleine Sieraadland Israël.
Ezechiël 29:10-11 Ik zal Egypte tot een puinhoop maken, een wildernis van Migdol af tot Syene toe, tot aan
de grens met Ethiopië. Geen mensenvoet zal er doorheen trekken, zelfs geen dierepoot zal er doorheen
trekken, het zal onbewoond blijven veertig jaar.
Ezechiël 29:12 Ik zal het land Egypte maken tot een woestenij te midden van verwoeste landen; zijn steden
zullen een woestenij zijn te midden van verdelgde steden, veertig jaar. Ik zal de Egyptenaren onder de
volken verstrooien en hen verspreiden over de landen.
Klik op Inhoud voor overzicht alle artikelen en laatste 10 nieuwsbrieven.

De niet-zo-duistere oorzaken achter de stijgende voedselprijzen
Geplaatst op: zondag 6 februari 2011 door: Maarten Muns
Veel is nog altijd onduidelijk over waarom de wereldwijde voedselprijzen de
laatste maanden zo snel oplopen. Sommigen hebben de Amerikaanse Federal
Reserve (FED) de schuld gegeven. Die zouden door activa op te kopen
speculeren met de prijzen. Door de enorme hoeveelheden kapitaal die de FED
in de economie pompt (een operatie ook bekend als QE2) zou de rente in de VS
dalen, waardoor grondstoffen voor beleggers een meer aantrekkelijk toevluchtsoort worden. Of speculanten
en hedgefunds in het algemeen. Ook zij zouden door onverantwoordelijke speculatie de prijzen opdrijven.
Niets van die beschuldigingen is waar, zegt FED-baas Ben Bernanke tegen de Financial Times. Volgens
Bernanke komt het stijgen van de prijzen simpelweg door het stijgende welvaartspeil in ontwikkelingslanden
en het feit dat sommige van die landen de inflatie niet onder controle kunnen krijgen.
Ook columnist Paul Krugman van The New York Times bekijkt het allemaal wat nuchterder. Wat we nu zien
is vooral het resultaat van slechte oogsten in graan-producerende landen (Rusland, Oekraïne, Kazachstan)
van afgelopen zomer en het Russische exportverbod na de verwoestende bosbranden. De productie van
graan en tarwe is de afgelopen twee jaar met zeker 5 procent afgenomen.
Hoe kan een daling van 5 procent zorgen van een
verdubbeling van de prijzen? Simpel: graan is een zeer
prijsinelastisch product. Dat wil zeggen dat de prijs flink
moet stijgen voordat de vraag afneemt.
Slechte oogsten en een groeiende vraag. Ook rijst, mais en
suikeroogsten waren de afgelopen twee jaar te laag om
aan de vraag te voldoen. Hier speelt hetzelfde probleem.
Slechte oogsten door, wie weet, een veranderend klimaat,
en het onvermogen van producenten om op de stijgende
vraag in te spelen.
Bronnen: Financial Times (betaald), The New York Times

Nieuwsbrief nr. 117 - 11 februari 2011 - pag. 59

Nasa bewerkt foto‟s van UFO bij de zon!!
Door GuidoJ. ⋅ februari 8, 2011
Op 22 Januari jl. werd op YouTube de video gepost, die je hieronder kunt
zien. Deze man of vrouw (‗BeePeeOilDisaster‘) schreef daarbij:
De Zonne-UFO van 22 Januari 2011; het met speciale technieken
bewerkte detail uit de originele, kennelijk over het hoofd geziene, foto van
NASA, uit haar STEREO-archief. ―Ga naar de NASA Stereo website,
input 20110122, waarbij je ‗Behind EUVI 195′ gebruikt. Nadat deze is geladen, scroll dan naar het timeframe
10:46:10 en kijk naar het origineel. Je kunt het ook op je PC vastleggen en daarna zoomen, de helderheid
en het contrast bijstellen, zodat de details van de afbeelding naar voren komen.
Ik heb deze video gemaakt, zodat je kunt zien, wat je kunt missen, als je niet goed oplet, tijdens het bekijken
vandeze STEREO-website. Met de juiste kennis en technieken kun je zóveel details naar voren halen, door
ook te zoomen, de helderheid en het contrast aan te passen, dat je volledige verbijsterd zult zijn van deze
foto‟s.”
NASA censureert opnieuw!! Het blijkt opnieuw dat NASA een UFO-type-achtig object uit haar STEREOwebsite heeft gecensureerd. Dit gebeurde NADAT deze poster op YouTube de hele zaak wereldkundig had
gemaakt!! En daarmee trekt NASA op dit moment de hele zaak naar zich toe. Het feit dat ZIJ
CENSUREREN trekt minstens zoveel aandacht als de UFO die zichtbaar is, op de NIETGECENSUREERDE BEELDEN…!!
Volgens deze YouTube-poster, is het al de 3e keer dat NASA dit uithaalt. Het zijn natuurlijk hartstikke
belangrijke foto‟s, laten we daar alsjeblieft geen onduidelijkheid over laten bestaan..!!! Want waarom
ook haalt NASA immers de foto‟s van haar site anders… Wij zijn volledig overweldigd door de
getoonde foto‟s als door de manipulaties van NASA.
We maken je hier op WantToKnow nog graag even attent op de verschillende artikelen die we plaatsten over
de uiterst dubieuze rol die NASA speelt bij het toedekken van beelden van en gegevens over onze Maan…
(HIER, HIER en HIER). (Vergeet daarbij ook niet het boek van Ingo Swann, dat we hier exclusief op
WantToKnow plaatsen, en dat de zaken ACHTER deze manipulaties alleen maar verder in het daglicht zet!)
Deze YouTube staat al sinds 22 Januari 2011 op Youtube (en is op dit moment slechts 80.000 x bekeken)
Toen werden door de plaatser van deze video een aantal comments toegevoegd onder zijn video.
“Ik kreeg commentaar dat mijn video „fake‟ was, omdat toch duidelijk was dat de UFO in het geheel
niet (MEER!) zichtbaar was op het „origineel‟..! Dit (dus gemanipuleerde!!) beeld wordt dus nu door
de NASA als „origineel‟ gepresenteerd!! ”
Over de zaak besodemieteren gesproken..!?”
Om het e.e.a. even helemaal duidelijk te maken, plaatsen we hier gewoon de foto‘s van vóór en na de
oppoetspraktijken van NASA..
HIER is in ieder geval de dode link, waar het oorspronkelijke origineel stond. (Deze ‗dode link‘ is als bewijs
natuurlijk ook essentieel!)
HIER is de link van het ‗NIEUWE ORIGINEEL‘…. (kijk naar de URL, duidelijk van NASA, duidelijker kun je
fraude niet in beeld brengen!!!)
en HIER zie je de oorspronkelijke foto, met duidelijk zichtbaar, de UFO, rechtsbovenin. Dit is de foto, waar
het dus uiteindelijk allemaal om gaat..!!
Het is werkelijk een grof schandaal dat NASA dit soort praktijken bezigt, het is fraude, manipulatie en
volksverlakkerij. Misbruik van belastinggeld en de vraag dringt zich op WAAROM dit soort praktijken worden
gehanteerd. WAT MOGEN WIJ NIET WETEN…???
Waarom NASA zo de fout in gaat..!
Van dezelfde maker als het bovenstaande filmpje, komt deze compilatie, waarin
je kunt zien dat UFO‟s rond de zon meer REGEL dan UITZONDERING zijn..!!
Dus NASA, als je de zaak probeert te flessen, doe dat dan niet in een omgeving
waar de omgevingsfactoren je eigenlijk al als een bedrieger aanwijzen, wanneer
je zaken wegpoetst… Veel meer hoeven we hierover niet kwijt; verbaas je over
de onwaarschijnlijke gegevens op dit filmpje!!
Dit zijn de foto‘s waarover hierboven in het artikel gesproken wordt:
De 'nieuwe' originele foto (1) van NASA. Je reinste bedrof, zo lijkt het er op dit moment
heel duidelijk uit te zien.. De 'UFO' die bij het werkelijke origineel, rechts op de foto
stond is verwijderd..!!!
De oorspronkelijk en WERKELIJK originele foto (2) ..!! Rechtsboven de UFO waar het
allemaal om te doen is en waarvan je bovenaan het artikel een detailopname ziet. Het
verschil is duidelijk, de manipulaties van NASA zijn eens te meer bewezen..!! (klik op
de foto voor het origineel!!)
http://www.wanttoknow.nl/overige/221-nasa-bewerkt-fotos-van-ufo-bij-de-zon/
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Biljoenen om slechts 5 banken overeind te houden
Tijdens de orkaan Ike werd de kantoortoren van JP Morgan in Houston flink
beschadigd. De vele gebroken ruiten zijn symbolisch voor wat er gaat
gebeuren als de monstrueuze derivatenmarkt uiteindelijk in elkaar klapt.
De echte reden waarom Ben Bernanke, topman van de Amerikaanse Federal
Reserve, blijft doorgaan met het pompen van biljoenen dollars in de Wall
Street banken is: derivaten. Volgens de Amerikaanse controlerende autoriteit voor bankzaken en derivaten
hebben Amerikaanse commerciële banken voor $ 223,4 biljoen aan derivaten in hun bezit, waarvan 95% in
handen is van slechts vijf banken. Onafhankelijke financiële experts schatten dat de totale waarde van
derivaten nog veel hoger is, namelijk ruim $ 1 biljard (2)- zo'n 16 x meer dan de totale waarde van de hele
wereldeconomie. Daarom kunnen deze banken nooit oneindig overeind gehouden blijven worden, hoeveel
geld er ook wordt bijgedrukt.
De vijf banken die de Amerikaanse dollar leegzuigen en daarmee de hele financiële wereldeconomie steeds
verder ondermijnen zijn: JP Morgan, Bank of America, Citibank, Goldman Sachs en het Britse HSBC.
Ondanks het feit dat Ben Bernanke -'dollar vernietiger par excellence'- vele biljoenen in deze banken pompte
zijn de koersen van deze banken nog steeds niet teruggekeerd op het niveau van vóór het bankroet van
Lehman Brothers in 2008.
JP Morgan bezit meer derivaten dan de totale waarde van de wereldeconomie
(ca. 60 biljoen).
Bernanke blijft volgens eigen zeggen geld bijdrukken -zo wordt er al weer
enige tijd gepraat over Quantitative Easing ronde 3- om de rente laag te
houden, wat de huizenprijzen zou moeten ondersteunen. Wat hij er niet bij
zegt is dat $ 188 biljoen van de $ 223 biljoen aan derivaten -13 x het BNP van
de VS- op de balansen van de grote banken gerelateerd zijn aan rentetarieven.
Nu loopt niet al dit geld risico, omdat deze derivaten op een groot aantal manieren verhandeld kunnen
worden, waardoor het risico is verspreid. Maar stel dat slechts 4% van deze derivaten risico loopt en
daarvan slechts 10% daadwerkelijk in elkaar klapt, dan zijn deze vijf belangrijkste banken ALLES kwijt wat
ze bezitten. Met andere woorden: dan zouden JP Morgan, Bank of America, Citibank en Goldman Sachs
ophouden te bestaan. Bernankes voorganger, Alan Greenspan, wist al in 1999 dat als de derivatenmarkt
opengesteld zou worden voor controle door derden, dit de hele markt in elkaar zou doen storten. Dat is geen
verzinsel maar officieel vastgesteld. Natuurlijk weet Bernanke dit ook en daarom is alles wat hij doet gericht
op maar één ding: proberen de door derivaten opgeblazen en daarom doodzieke huishoudboekjes van de
'too big to fail' banken overeind te houden.
Het feit dat de bankdirecteuren en -managers dit geld gebruiken om zichzelf en hun werknemers record
bonussen te betalen bevestigt de bij de burgers heersende overtuiging dat het lot van de aandeelhouders laat staan dat van het volk- deze mensen geen lor kan schelen. Het enige wat hen interesseert is voor
zichzelf zoveel mogelijk geld bij elkaar te graaien, zolang deze megafraude nog voort kan blijven duren.
Wanneer dit stinkende systeem in elkaar klapt is niet bekend, maar DAT het in elkaar zal storten is een
zekerheid. Op een bepaald moment zal de complete wereldwijde $ 600 biljoen tot ruim $ 1 biljard grote
derivatenmarkt met een donderend geraas imploderen, iets waar geen enkele geldpers, hoe snel deze ook
drukt, tegenop gewassen is. Dan is het definitief GAME OVER voor Wall Street en de Federal Reserve. (1)
Xander - (1) Seeking Alpha ; (2) Jim Sinclair's Mineset

Toetsen van samenzweringstheorieën
In principe is het door statistische analyse mogelijk om erachter te
komen welke bedrijven het gevoeligste zijn voor onverwachte (alleen
bij een groep insiders bekende) politieke informatie.
Zo steeg de koers van Fiat met 3,4 procent toen Fiat-voorman
Giovanni Agnelli in de Italiaanse senaat gekozen werd. Dit bevestigt de
theorie dat het Italiaanse bedrijfsleven verregaand de politiek
beïnvloedt (voor wie daar bij Berlusconi nog aan twijfelde). Dit geldt
ook voor bedrijven waarin van samenzweren verdachte mensen actief
in zijn.
Bron: Economische gangsters, ISBN 978-90-389-1910-2
http://www.visionair.nl/wetenschap/economen-ontdekkensamenzwering/
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Tarweprijs China bereikt record door aanhoudende droogte
Bron / origineel: (c) www.demorgen.be
De aanhoudende droogte die deze winter het noorden van China treft,
heeft de prijs van tarwe naar een nieuwe recordhoogte gejaagd. De
overheid heeft maatregelen aangekondigd om het probleem aan te
pakken. Door de hoge prijzen bij de grootste tarweproducent ter wereld
dreigen de voedselprijzen wereldwijd nog verder toe te nemen. Op de
termijnmarkt voor landbouwproducten in Zhengzhou (centrum van
China) heeft de prijs van een ton tarwe het recordniveau van 2.865
yuan (318,6 euro) bereikt, meldt de financiële website Hexun.
Het nieuws komt er op het slechtst mogelijke moment voor de Chinese overheid, die werk wil maken van het
bestrijden van de inflatie, die hoofdzakelijk de prijs van de levensmiddelen beïnvloedt. De overheid heeft
alvast aangekondigd minstens 6 miljard yuan (667 miljoen euro) te voorzien om water af te leiden naar de
zwaarst getroffen regio's. Ook zullen er waterputten en irrigatiesystemen worden aangelegd, meldt het
Chinees Bureau voor de strijd tegen de droogte.
De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) heeft al gewaarschuwd voor de gevolgen van de
droogte op de volgende oogst van wintertarwe in China, dat wereldwijd de voornaamste producent is van
deze graansoort. "De aanhoudende droogte vormt potentieel een zeer ernstig probleem", aldus de
organisatie, die de oppervlakte van de getroffen zone op 5,16 miljoen hectare schat, goed voor zowat
tweederde van de nationale tarweproductie.
De problemen in China zorgen wereldwijd voor stijgende tarweprijzen. In Chicago, een internationaal
referentiepunt, bereikte de prijs van de tarwe zijn hoogste punt sinds augustus 2008.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/tarweprijs_china_bereikt_record_door_aanhoudende_droogte

De Saudi‟s kunnen niet meer
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 09-02-2011
Ook in Saudi Arabië raakt de olie op. De woestijnstaat en grootste
olieproducent ter wereld kan waarschijnlijk zelfs niet meer ―bijpompen‖ om de
olieprijzen op de wereldmarkt te beïnvloeden en zo een prijs-shock
voorkomen. Al langer gingen geruchten dat de Saudi‘s behoorlijk bluffen over
hun olievoorraden maar nu blijkt uit documenten via de zogenaamde
―wikileaks-cables‖ dat Amerikaanse diplomaten ervan uitgaan dat Saudi
Arabië heeft ―gepeakt‖. 40% van de officiële olievoorraden bestaan alleen op
papier en met een groeiende binnenlandse vraag naar energie kunnen productie- en exportdoelstellingen in
de vuilnisbak. Omdat we ongeveer een paar Saudi Arabiëen nodig hebben om de huidige en toekomstige
vraag naar olie bij te houden, is dit behoorlijk ―bombshell‖ nieuws. Zonder de 12.5 miljoen vaten die het land
per dag aan het aardoppervlak moet brengen, kunnen we onze huidige levensstandaard vaarwel kussen.
Welkom in de zaagtand-beweging op het plateau na de peak.
http://zapruder.nl/portal/artikel/de_saudis_kunnen_niet_meer/rss

De Egyptische centrale bank moet dringend de eigen munt redden
Geplaatst op: woensdag 9 februari 2011 door: Maarten Muns
De Egyptische centrale bank is halsoverkop in actie gekomen om Egyptische
ponden op te kopen. Door de opstanden in het land verloor de munt snel aan
waarde. Een lagere munt zal de prijzen van geïmporteerd voedsel nog verder
opdrijven en hogere voedselprijzen wakkeren weer de revolutie aan. De
vicieuze cirkel is mooi rond.
Even lukte het om de prijs van de Egyptische valuta terug op het oude - dat wil zeggen pre-revolutionaire niveau te brengen. Waarschijnlijk zal dat kunstmatige feestje niet lang duren. De beurs van Caïro zal zondag
weer open gaan volgens plan, en verwacht wordt dat beleggers zich massaal van Egyptische bedrijven
afkeren. De verwachting is dat de Egyptische pond zich de komende dagen wat zal herstellen, maar dat
zondag de genadeklap kan brengen.
Het lot van het land en van de revolutie lijkt in handen van de aandeelhouders op de beurs.
Bron: The Wall Street Journal
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Economen ontdekken samenzwering
By admin, on januari 30th, 2011
Het is nu mogelijk vast te stellen of er verband is tussen een bepaald bedrijf en een zakkenvullende politicus.
Forensisch economen hoeven alleen maar de aandelenkoers te raadplegen. Er is daarmee eindelijk een
geschikt instrument om de omvang van corruptie in beeld te brengen en economische
samenzweringstheorieën te toetsen.
Investeren in het zoontje van de president
Grote bedrijven volgen alle verschillende strategieën om hun doelen (doorgaans: zoveel mogelijk winst
maken ten koste van alles) te bereiken.
Goede vriendjes worden met zoon Tommy was tijdens het Soeharto-regime erg
lucratief.
Sommige bedrijven proberen een voorsprong te krijgen door steeds nieuwe
producten te ontwikkelen of hun bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk te maken.
Andere bedrijven maken gebruik van hun contacten met politici om een
concurrentievoordeel te krijgen op andere bedrijven.
Vooral in corrupte, dictatoriaal geregeerde landen komt dit type bedrijf veel voor,
maar ook in zogenaamde democratieën zijn er meerdere gevallen bekend.
Politieke aandelenkoersen
Corruptie en belangenverstrengeling is iets waar het bedrijf en de politici in kwestie
vanzelfsprekend niet over praten. Toch zijn de gevolgen van corruptie wel degelijk
zichtbaar.
Corruptie vindt plaats door mensen die zichzelf willen verrijken.Wel en wee van een corrupt bedrijf is
uiteraard hecht verbonden met de politiek: gebeurt er iets met de beschermheer, dan duikelt de koers
omlaag terwijl een toename van de macht van de politicus leidt tot een stevige koerswinst.
In Indonesië waren ten tijde van dictator Soeharto de koersen van sommige bedrijven sterk afhankelijk van
zijn positie. Op momenten dat Soeharto zijn macht dreigde kwijt te raken daalde de koers van de bedrijven
die eigendom waren van zijn familieleden wel tot 22 procent. Bedrijven zonder al te veel connecties met het
regime-Soeharto boekten zelfs een kleine winst.
Medische voorkennis
Misbruik maken van voorkennis om snel aandelen te kopen en te verkopen is een bekend voorbeeld.
Voorkennis wordt zichtbaar in de beurskoers: twee dagen voordat in een persbericht naar buiten werd
gebracht dat de met spoed naar een Duits ziekenhuis werd getransporteerd, zette de koers van Bimantara
Citra, het bedrijf van Soeharto‘s zoon Tommy, een vrije val in. De behandelend artsen en mensen uit de
naaste omgeving van Soeharto grepen hun kans en gaven snel verkooporders.
Het geval-Dick Cheney
Dick Cheney werkte voor zijn ministerspost in de regering-Bush jr. als manager bij olietoeleveringsconcern
Halliburton. Halliburton en de private beveiligingsfirma Blackwater (nu: Xe), dat veel weg heeft van een
huurleger hebben grof geld verdiend aan de oorlog in Irak (de opdrachten voor wederopbouw werden vaak
niet openbaar aanbesteed). Cheney‘s ex-collega‘s zullen daarom zijn vertrek zeker niet hebben betreurd.
De hartaanval van Cheney bleek geen gevolgen te hebben voor de beurskoers van Halliburton. In dit geval
moet dus niet alleen Cheney, maar de hele regering-Bush verantwoordelijk zijn geweest voor het
bevoordelen van Halliburton. Bush recruteerde zijn ministers uit zijn zakenvrienden in Texas. Halliburton is
een Texaans bedrijf.
Partijpolitiek is winstgevend
Geen wonder dat de koersen van zowel Halliburton als Blackwater het veel beter deden tijdens het bewind
van Bush dan onder Democratisch bestuur. Over het algemeen doen bedrijven met ex-Democraten het veel
beter onder een Democratische president en vise versa. Vandaar ook de enorme bedragen aan
sponsorgelden die binnen worden gehaald bij Amerikaanse verkiezingscampagnes. Dat is een economisch
rationele beslissing.
Nederland
In Nederland werken linkse ex-politici doorgaans in de welzijnssector waar
doorgaans niet-beursgenoteerde organisaties zoals de ziekenfondsen de dienst
uitmaken.
Zakenbankier Goldman Sachs heeft waarschijnlijk vele miljarden overgehouden
aan schimmige contacten met politici.
Een enkele keer worden ze net als Wim Kok als commissaris binnengehaald om
het machtige maatschappelijk middenveld te vriend te houden.
Natuurlijk is de Rotterdamse haven een PvdA-aangelegenheid. Ex-VVD‘-ers
werken vaak bij banken, zo was de DSB-bank een VVD-bolwerk.
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Er is op dit moment voor zover bekend helaas nog geen onderzoek gedaan. We moeten het doen met
Wikileaks over onder meer Shell en klokkenluiders.

Waarschuwende aardbevingslichten
27-09-2009 | 08:08: Al van 373 voor Christus rapporteren mensen dat ze tijdens aardbevingen vreemde
lichten aan de hemel zien. In sommige gevallen zijn deze vreemde lichtspelingen al minuten vóór de
eigenlijke aardbeving waarneembaar. In Chinawordenaardbevingslichtenregelmatig gezien, maar
misschienkomt dat doordat de Chinese regering hun onderdanen
enkel toelaat om tijdens zware natuurlijke rampen een regenboog te
zien.Bij recentere aardbevingen in Peru zijn de aardbevingslichten
ook gezien. De eerste geregistreerde vermelding van
aardbevingslichten zou van de Griekse historicus Callisthenes - en
niet van Thucydides zoals eerder aangenomen - komen. In 373 voor
Christus schreef Callisthenes onder andere het volgende over een
aardbeving: "[a]mong the many prodigies by which the destruction of
the two cities, Helice and Buris, was foretold, especially notable were
both the immense columns of fire and the Delos earthquake."
Er zijn een aantal theorieën die aardbevingslichten proberen te verklaren, maar geen enkele heeft genoeg
voeten in de aarde om lang recht te blijven staan. Zo is er een theorie die stelt dat gassen, die net voor de
aardbeving uit de grond ontsnappen, elektrisch ontladen in de hogere luchtlagen. Een andere theorie heeft
het over tektonische stress die in wisselwerking met het magnetische veld van de aarde voor een soort
poollicht zorgt. Nog een andere theorie wil hebben dat het overvloedige kwarts dat in de ondergrond
aanwezig is door de tektonische trillingen begint te vonken.
Aardbevingslichtenkan u zelfbeoordelen in onderstaande filmpjes. Beide filmpjes zijn op 12 mei 2008,
respectievelijk 30 en 10 minuten vóór de aardbeving in Sichuan, China, geschoten. De zware aardbeving
had een kracht van 7,8 op de Schaal van Richter en veegde hele dorpen en steden van de kaart; 70.000
mensen lieten daarbij het leven.
Bron en vidfeo: http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Waarschuwende-aardbevingslichten/

FEMA: „Me drone, you drone‟
Complete artikel: www.sott.net
Het ITTF (Illinois Terrorism Task Force) heeft samen met het IEMA (Illinois
Emergency Management Agency), een onderafdeling van FEMA (Federal
Emergency Management Agency) een leuk computerspel voor kinderen
laten ontwikkelen.
Bij de ontwikkeling van het spelletje waren verder het 'Electronic Visualization Lab' (EVL, Universiteit Illinois
in Chicago), 'the National Center for Supercomputing Applications' (NCSA) en 'the Center for Public Safety
and Justice' -- dat wil zeggen 'Institute of Government and Public Affairs' en uiteraard FEMA (Federal
Emergency Management Agency) betrokken.
De eerst versie moet de kinderen voorbereiden op een mega aardbeving, waarbij ze onmisbare! hulp krijgen
van schotel bliep wezentjes?!!
De kinderen hebben wijd opengesperde ogen en beweging zich als zijnde bolstaand van de adrenaline
(althans dat is mijn beleving bij het zien van de plaatjes). De ruimten waarin de kinderen zich bevinden zijn
(ook buiten) grauw en schemerig met een duistere boemdie boem achtergrond drum. (althans dat is....).
Het gaat om een mega aardbeving zoals die zich zou kunnen voordoen ergens op de New Madrid breuklijn
of in het Wabash Valley gebied in zuid Illinois.
Ik kan me niet voorstellen dat kinderen erg blij worden van het spelletje. Op internet barst het van rampclipjes over de mega aardbeving die hoe dan ook zou moeten komen, al was het alleen maar om God
tevreden te stellen, zou je bijna concluderen.
Eerder joeg de FEMA de mensen daar de stuipen op het lijf door achteloos even een antwoordformulier rond
te sturen aan eventueel geïnteresseerde leveranciers
The purpose of this Request for Information is to identify sources of supply for meals in support of disaster
relief efforts based on a catastrophic disaster event within the New Madrid Fault System for a survivor
population of 7M to be utilized for the sustainment of life during a 10-day period of operations.
FEMA video game?! preparing kids for MEGA-EARTHQUAKES and ALIENS ! Jan 26, 2011
http://www.youtube.com/watch?v=6g2oJiTbnv8
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/fema_me_drone_you_drone
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Kardinaal Simones beschermde pedofiele priester
De Nederlandse kardinaal Ad Simonis heeft toen hij aartsbisschop
was van het bisdom Utrecht een wegens pedofilie veroordeelde
priester de hand boven het hoofd gehouden. Hij hielp de man begin
jaren negentig aan een nieuwe baan in Amersfoort ondanks een
veroordeling in 1990. De betrokken priester kreeg in dat jaar drie
maanden voorwaardelijke celstraf wegens seksueel misbruik van drie
jongens van veertien. In Amersfoort ging dede man opnieuw in de fout. In totaal zou hij tientallen jongens
hebben misbruikt in Zoetermeer en Amersfoort. Simonis informeerde de parochie in Amersfoort niet over het
verleden van de priester. Dat meldden NRC Handelsblad en de Wereldomroep vandaag.
“Misbruik bestond vroeger niet”
Ook kregen ouders van kinderen die bij de kardinaal hadden geklaagd over de priester geen gehoor, schrijft
NRC. Simonis verklaarde in januari nog dat seksueel misbruik pas in de jaren negentig bij de bisschoppen
op de agenda kwam te staan en dat het in zijn tijd eenvoudigweg niet bestond.
De huidige aartsbisschop Wim Eijk onthief de betrokken priester vorig jaar alsnog van zijn priesterlijke taken.
Kardinaal Simonis was van 1983 tot 2007 aartsbisschop. Hij wist van het pedofiele gedrag van de priester,
schrijft NRC, omdat oud-bisschop Philippe Bär hem destijds had laten weten dat de priester jonge jongens
had misbruikt. Bisschop Bär haalde de priester na zijn veroordeling weg bij parochie Meerzicht in
Zoetermeer waar hij werkte.(anp/tw)

Canada vergroot carcinogenen productie
Bron / origineel: www.presstv.ir
Ondanks het wereldwijde verbod op asbest, een kankerverwekkende stof
die jaarlijks wereldwijd verantwoordelijk is voor meer dan 90.000
sterfgevallen, blijft Canada nog steeds één van de belangrijkste exporteurs
van de substantie. Ongeveer 95 procent van de 200.000 ton
asbestproductie van Canada wordt verscheept naar ontwikkelingslanden,
zoals India, Pakistan, Indonesië, Thailand en Vietnam. Deze landen
hebben doorgaans zwakkere veiligheidswetten voor werknemers. Asbest
is een giftig mineraal dat bewezen heeft longkanker en mesothelioom te
veroorzaken. De ziekte ontstaat door het inademen van de asbestvezels die dan vast komen te zitten in het
dunne membraan dat de longen bekleed en omsluit. Mesothelioom is zeer agressief en is bestand tegen de
standaard behandeling van kanker. Het gebruik van asbest in de bouw is door Duitsland sinds 1993
verboden. Ongeveer 52 landen houden zich aan de wet. Canada is ook onder de landen die het verbod
hebben aangenomen. Ottawa staat echter wereldwijd op de vijfde plaats als grootste exporteur van
chrysotiel. Verder heeft de Canadese regering vorige week een grote financiële stimulatie goedgekeurd om
een asbestmijn, in een stad in Quebec die vernoemd is naar het giftige mineraal, uit te breiden. Voorbijgaand
aan de gevaren en negatieve gevolgen van de giftige stof beweert Bernard Coulombe, directeur van Mine
Jeffrey, dat asbest de sleutel is voor een bloeiende toekomst van de stad. De uitbreiding van Mine Jeffrey
zou Canada voor 25 jaar op de asbestmarkt houden. Lokale en internationale organisaties over de hele
wereld hebben de vernieuwing van de mijn veroordeeld in een poging om de ontwikkeling van elke
asbestgerelateerde ziekten te elimineren.

Verlenging Patriot Act voorlopig gestopt
Complete artikel: www.bbc.co.uk
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een verlening van de
zogenaamde Patriot Act, de noodwet die na de aanslagen van 911
door de regering Bush in noodtempo werd aangenomen en die de
uitvoerende macht toestaat op ongekende schaal de Amerikaanse
bevolking in de gaten te houden, voorlopig gestopt.
De regering Obama wil de wet graag aanhouden maar in de
democratische partij is op dit moment onvoldoende draagkracht.
Voor de verlenging zou een tweederde supermeerderheid nodig zijn. De Patriot Act kan nog onder de
normale stemprocedure alsnog worden aangenomen.
Sommige delen van de wet lopen aan het einde van deze maand uit.
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Woedende koning Abdullah zegt Obama de wacht aan en keert zich tot Iran
Saudische koning noemt beleid Obama een ramp voor het hele Midden Oosten
Ook in diverse Amerikaanse steden (hier in Atlanta) werd de afgelopen
dagen geprotesteerd tegen Mubarak.
Het telefoongesprek dat de Saudische koning Abdullah vandaag
voerde met de Amerikaanse president Obama was het meest heftige
die regeringsleiders van beide landen ooit met elkaar hebben gehad.
Abdullah zou dermate woedend op Obama zijn vanwege het feit dat
deze zonder slag of stoot de Egyptische president Mubarak, ruim 30
jaar een trouwe bondgenoot van de VS, heeft laten vallen, dat hij
vanochtend na het gesprek met Obama een hartaanval zou hebben
gehad. Geruchten dat koning Abdullah gestorven zou zijn deden de wereldwijde financiële- en oliemarkten
even op hun grondvesten schudden, maar werden later door een adviseur van de koninklijke familie
ontkend. Volgens bronnen zou Obama met zijn telefoontje aan Abdullah, die in Marokko hersteld van een
medische ingreep aan zijn rug, de relaties tussen de VS en Saudi Arabië in een diepe crisis hebben gestort,
waardoor het hele Amerikaanse beleid ten aanzien van het Midden Oosten en Iran op het spel is komen te
staan.
Abdullah dreigt beleid Obama te saboteren
De koning verketterde Obama vanwege zijn behandeling van Egypte en president Hosni Mubarak en
noemde het beleid van de president een ramp die de hele regio instabiel zal maken en alle gematigde
Arabische heersers en regimes die tot nu toe de VS hebben gesteund in problemen zal brengen. Abdullah
eiste van Obama uitleg voor het laten vallen van Amerika's belangrijkste Arabische bondgenoot en
waarschuwde dat als de VS doorgaat met het proberen te lozen van Mubarak, de Saudische koninklijke
familie al haar macht en middelen zal aanwenden om Washingtons plannen voor Egypte teniet te doen.
Geen enkele Saudische heerser heeft de VS ooit eerder rechtstreeks bedreigd om direct tegen het
Amerikaanse beleid in te gaan. Een belangrijke Saudische bron legde tegenover de London Times uit dat dit
mede komt omdat 'Mubarak en koning Abdullah niet slechts bondgenoten, maar goede vrienden zijn, en dat
de koning niet zal toelaten dat zijn vriend opzij geschoven en vernederd wordt.' Daarnaast is de 87 jarige
koning bang dat, mochten er in Saudi Arabië vergelijkbare rellen als in Egypte uitbreken, Washington ook
hem net zo makkelijk zal dumpen.
Volgens Britse inlichtingenbronnen in Londen zou Abdullah gezegd hebben dat als Washington de militaire
en economische hulp aan Egypte stopzet en Mubarak dwingt af te treden, hij het Saudische ministerie van
financiën persoonlijk de opdracht zal geven om alle verliezen aan te vullen en voldoende geld zal overmaken
voor Mubarak zelf en voor zijn leger, zodat de Amerikaanse druk kan worden weerstaan.
Saudi Arabië haalt banden met Iran aan
Verder liet Abdullah Obama weten dat hij de gebeurtenissen in Egypte en Amerika's reactie niet langer
wenst af te wachten en daarom reeds opdracht heeft gegeven om de diplomatieke en militaire banden met
Iran aan te halen. De eerste uitnodigingen aan Iraanse delegaties om de belangrijkste Saudische steden te
komen bezoeken zijn inmiddels de deur uit.
De koning beschuldigde de Amerikaanse president ervan niet alleen Egypte, maar ook de voormalige
Libanese premier Sa'ad Hariri, eveneens een bondgenoot van de VS, in de steek te hebben gelaten toen
deze uit het zadel werd gewipt door Irans handlangers van de islamitische terreurgroep Hezbollah.
Bronnen in Washington zeggen dat alle pogingen van Obama om de koning te sussen op niets zijn
uitgelopen. Een speciale presidentiële afgezant die met een verklaring van Obama naar de koning in zijn
verblijf in Marokko werd gezonden, werd weggestuurd. Dit laatste gegeven is overigens niet bevestigd.
Vijandig net rond Israël sluit zich
De beginnende dialoog tussen Saudi Arabië en Iran is ongetwijfeld de meest dramatische ontwikkeling in het
Midden Oosten sinds het uitbreken van de volksopstand in Egypte. De ayatollahs zullen met veel genoegen
zien hoe pro-Westerse Arabische regimes wankelen onder de opstand van hun burgers of zich als gevolg
van Obama's beleid afkeren van Amerika, zoals Saudi Arabië nu doet.
Deze ontwikkeling is van cruciaal belang voor Israël. De vriendschappelijke banden tussen Saudi Arabië en
het regime Mubarak hielden tegelijkertijd de relaties met Israël op een werkbaar niveau waarin
gemeenschappelijke doelen konden worden nagestreefd. Nu de Saudi's echter hun deur openzetten voor
Iran -dat via de Moslim Broederschap en oppositieleider Mohamed ElBaradei een grote vinger in de pap zal
krijgen in Egypte- begint het vijandige net rond de Joodse staat zich steeds verder te sluiten. (1)
Toekomst Egypte onzeker
Omdat Mubarak inderdaad toch nu al lijkt af te treden en zijn macht mogelijk overdraagt aan een militaire
junta, is de volgende fase in Egypte onduidelijk; mede dankzij de verlammende massale stakingen lijkt er
een complete revolutie begonnen. Volgens een journalist van Al Jazeera zou Mubarak voorbereidingen
treffen om samen met zijn gezin Egypte te ontvluchten of voorlopig in Sharm el-Sheikh te blijven totdat de
macht is overgedragen. President Obama gaf op TV opvallend kort commentaar over de situatie. 'We willen
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alle Egyptenaren laten weten dat we een ordelijke overgang naar een democratie in Egypte steunen,'
verklaarde hij, waarna hij snel over binnenlandse aangelegenheden begon. Obama vermeed daarmee
duidelijk de vraag of Egypte inderdaad een echte democratie gaat worden, of dat er een ander soort
regering, namelijk een islamistische die onder leiding staat van de Moslim Broederschap en waardoor op
termijn de strenge sharia wetten zullen worden ingevoerd, zal komen.
Een hoge Egyptische official verklaarde tegenover Fox News dat de leiding over het land voorlopig in
handen komt van de Egyptische Opper Raad van de Gewapende Strijdkrachten, die bestaat uit minister van
Defensie en veldmaarschalk Hussein Tantawi en de stafchefs van de diverse leger-, marine en
luchtmachtonderdelen. Over 60 dagen zouden er dan algemene verkiezingen gaan plaatsvinden. (2)
Xander - (1) DEBKA ; (2) Arutz 7

Tumor risico voor jongeren die mobieltjes gebruiken
Bron / origineel: www.express.co.uk
Kinderen die gebruikmaken van mobiele telefoons kunnen tot vijf keer meer kans dan
volwassenen hebben om een hersentumor te ontwikkelen, beweren deskundigen.
Meer dan 50 procent van de zevenjarige bezit een mobiele telefoon, en dat getal stijgt
tot 75 procent tegen de leeftijd van 10. Het potentiële risico zou een "enorme tijdbom"
zijn volgens de onafhankelijke waakhond Powerwatch die hun veiligheid onderzoekt.
Het wil kinderen het gebruik ervan verbieden. Technisch manager Graham Philips zei:
"Het risico op het krijgen van een hersentumor is veel groter voor kinderen omdat hun cellen nog delen wat
het ontwikkelen van een tumor kan veroorzaken. Hun schedels zijn ook veel dunner en minder ontwikkeld
dan van een volwassene, wat betekent dat ze niet zo veel van de straling kunnen absorberen en het door de
hersenen stroomt. Dit kan een enorme hoeveelheid schade veroorzaken. "Hij zei dat sommige kinderen twee
uur per dag over hun telefoons praten‖. Kankerspecialist dr. Justin Stebbing, van het Imperial College in
Londen, zei: "Hun cellen groeien nog steeds zodat ze gevoeliger kunnen zijn voor DNA schade". De BMJ
Journal of Occupational and Environmental Medicine adviseert ouders om kinderen te beschermen door
tekstberichten, hands-free kits of luidspreker functies te gebruiken. Het ministerie van Volksgezondheid zegt
dat jonge kinderen alleen mobiele telefoons moeten gebruiken in noodsituaties. De Mobile Operators
Association zei: "Twee decennia van onderzoek, tot op heden, heeft geen negatieve gevolgen voor de
gezondheid gevonden en alle mobiele telefoons voldoen aan de internationale veiligheidsvoorschriften".
Door Dana Gloger

“Leger Egypte betrokken bij martelingen van betogers”
Bron / origineel: (c) www.hln.be
Mensenrechtenorganisaties en actievoerders stellen dat het Egyptische
leger in het geheim grote aantallen mensen heeft opgepakt sinds het begin
van de protesten tegen de regering ruim twee weken geleden. Verder
zouden de militairen betogers hebben gemarteld.
Mensenrechtenactivisten wijzen er in de Britse krant 'The Guardian' op dat
het leger ten onrechte claimt dat het neutraal is in het conflict tussen
president Hosni Moebarak en de betogers die willen dat het staatshoofd
vertrekt. Volgens Hossam Bahgat, voorman het Egyptische Initiatief voor Individuele Rechten, zijn
honderden en mogelijk zelfs duizenden mensen door militairen opgepakt. Bahgat stelt dat deelname aan
een betoging of het in het bezit zijn van een pamflet al reden kan zijn om iemand aan te houden.
Tussen benen schoppen
De 23-jarige Ashraf zegt tegen 'The Guardian' dat de militairen hem vrijdag hadden opgepakt en hem
beschuldigden van het werken voor "buitenlandse vijanden''. Ashraf laat weten dat hij werd gemarteld toen
hij zei dat hij een andere regering wilde. "Ze begonnen me te trappen'', zegt Ashraf over de militairen. "Een
van hen bleef me tussen de benen schoppen.''
Vermisten
Heba Morayef, een onderzoeker van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, laat weten dat hij
veel telefoontjes krijgt van mensen die zeggen dat hun zoon of een ander familielid wordt vermist. Velen
denken dat hun vermist familielid door het leger is opgepakt, aldus Morayef.
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