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Maandagmorgen briefing (Week 6, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 14-02-20
―Dit hier is ons land, iedereen voelt zich verantwoordelijk voor de gehele natie, en zo
organiseren we ons. We hebben een schoonmaakdienst, we hebben een
veiligheidsdienst tegen de hooligans van het regime, eten wordt verdeeld, we hebben
wasgelegenheden en toiletten, dat alles is onderdeel van onze beweging. Wat zich
hier ontwikkeld noemen de geschoolde lui hier, die toegang hebben tot het internet, de
Wikicultuur. U kent Wikileaks, Wikipedia en wij hebben Wikikultuur. Alle zijn hier. De boeren uit de Nijl-delta,
de arbeiders uit Suez, Nubieërs van de boven-Nijl.‖ (bron). Hosni Mubarak is even op vakantie in eigen land.
De revolutie is geslaagd. Tenminste wat het oprotten van Mubarak aangaat. Het is nu de vraag wat het
Egyptische leger gaat doen. Wordt Egypte werkelijk een ―democratie‖? Mag het volk werkelijk zelf
bestemmen wat de koers van het land wordt en geeft het leger werkelijk een deel van de buit ―Egypte Inc.‖
over in burgelijk bestuur? Het zal moeilijk worden en voorlopig blijven de protesten in Egypte doorgaan.
Maar geschiedenis is geschreven. De val van de Egyptische dictator Mubarak is legendarisch en
waarschijnlijk de meest belangrijke politieke ontwikkeling in de moderne geschiedenis na de Amerikaanse
inval van Irak. Als een echte, wereldvreemde despoot met ―Hitler-in-de-bunker‖ syndroom (een
demonstrante op Tahrir merkte op ―Mubarak heeft de afgelopen dagen kennelijk alleen cartoons op tv
gekeken") weigerde de Sfinx tot de laatste snik de macht af te geven. Men kan zich bijna voorstellen hoe
uiteindelijk de generaals zich in de werkkamer van Mubarak hebben verzameld en de president te kennen
hebben geven dat het toch echt, echt afgelopen is. Om hem vervolgens op een helicopter te zetten en hem
ver uit de buurt van het politieke centrum te vliegen. Chef-marteling en lieveling van de USA Sulleiman
mocht nog het gordijn dichtdoen op de staatstelevisie en dat was het dan.
(goed, er is ook nog de theorie dat Mubarak zoveel tijd nodig had om zijn goud bij elkaar te krijgen)
De Egyptische revolutie heeft vooral twee internationale, politieke gevolgen (het binnenlandse proces laten
we even voor wat het is). Het eerst is vooral op het sociale vlak, en is meteen voelbaar: een volk kan een
corrupt systeem waaraan het wordt onderworpen bedwingen. De opstand in het Midden Oosten en Noord
Afrika gaat dus nog even verder. In Algerije is de eerste opstand al weer neergeknuppeld, in Tunesië blijven
de protesten aanhouden (ondanks dat de eerste Europese ministers al contacten knopen met de nieuwe
―democratische regering"), protest in Jordanië, protest in Jemen. Maar de zin ―We are all Egyptians‖ gaat
verder dan slechts de Egyptische achtertuin. Europa dat kraakt onder de juk van markten en financiële
instellingen zag in 2010 een golf van burgerlijke weerstand tegen haar politieke elite. De Egyptische
protesten zullen ook niet ongemerkt voorbij zijn gegaan aan de bevolkingen van de dictaturen rond de
Kaspische Zee. In China werd het woord ―Egypte‖ eventjes uit internet-zoekmachines verbannen. In Bolivia
staan de hongerigen op tegen Morales. Het twee is op het geopolitieke vlak, en vooral van invloed op de
politiek van Israël. De sleutel is het vredesakkoord tussen Egypte en Israël uit 1979. Deze ―seperate vrede‖,
Egypte werd er keihard voor afgestraft door de Arabische liga en zelfs door de VN met argusogen bekeken
(het akkoord omvat ook delen over een ―algemene vrede‖ ook met de Palestijnse gebieden. Iets waar nooit
meer op terug is gekomen), maakte voor Israël de spreekwoordelijke handen vrij en gaf Israël rugdekking.
Het is geen toeval dat nog geen twee jaar later Israël grote operaties in Libanon begon en de Golan-hoogte
in 1981 annexeerde. Al in 1980 werd Oost Jeruzalem onder Israël‘s bestuur geplaatst. Het akkoord en het
zwijgen van Mubarak, gesteund door miljarden aan militaire hulp aan Egypte vanuit de Verenigde Staten,
maakte de bezetting van Palestijnse gebieden mogelijk, de tweede Libanon-oorlog in 2006 en de Gazaoorlog van 2009/2010. Bij de afgrendeling van de Gazastrook is Egypte zelfs een actieve partner.
Van Obama tot de EU en verschillende Europese staatshoofden wordt daarom vooral op dat vredesakkoord
gehamerd. Het Egyptische leger heeft al te kennen geven niet aan de verdragen te willen sleutelen. Toch is
dit een van de meest cruciale vragen: als Egypte werkelijk democratisch wordt, hoe is de houding ten
opzichte van de Palestijnse kwestie? En werkt Egypte nog langer mee aan het uithongeren van de
Gazastrook?
Juist die vragen maken het moeilijk in te schatten of Egypte werkelijk ―om‖ gaat en het volk werkelijk zelf, en
democratisch, kan bestemmen wat de houding van Egypte in de wereld gaat worden.
Patriot Act
Met wat politieke schijnbewegingen wordt de zogenaamde ―Patriot Act‖, althans in onderdelen, gewoon weer
verlengd. De regering wil eigenlijk drie jaar extra bevoegdheden voor de uitvoerende macht, het
Amerikaanse congres gaat akkoord met twee jaar. De wet werd van kracht onder George W. Bush en geeft
de Amerikaanse overheid vergaande bevoegdheden ten aanzien van privacy, politiemacht en leger.
Politiestaat USA
Wat een Obama die het over de ―moed van de Egyptenaren‖ heeft wel weer amusant maakt. Hey, de FBI
kan doen wat ze willen en politiek protest wordt gewoon de kop in gedrukt in de USA.
Bhutto moord
De Pakistaanse oud-dictator Musharraf is nu officieel een verdachte in de moordzaak Benazir Bhutto. Een
anti-terreurrechtbank heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd. Musharraf zou Bhutto hebben bedreigd en
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nalatig zijn geweest bij haar beveiliging. Na de moord werd bewijsmateriaal bliksemsnel door Pakistaanse
inlichtingendiensten opgeruimd. Vanuit London zorgde Scotland Yard voor nog wat meer ―cover-up‖.
IJsland
De teller staat ondertussen op 100 bankiers en politici die worden verdacht van fraude en het crashen van
de IJslandse economie.
ECB
De president van de Duitse Centrale Bank neemt ontslag. Axel Weber, de bijna gedoodverfde kandidaat
voor het voorzitterschap van de ECB, ―verlaat wegens persoonlijke redenen‖ het schip. De dieper liggende
gronden zijn de monetaire maatregelen van de ECB. Weber, als voorstander van een conservatief monetair
beleid, had zich bij de ECB onmogelijk gemaakt door zeer kritisch te zijn over het domweg opkopen van
staatsschuld door de Centrale Bank.
Griekenland
...wordt nu al gek van het IMF en de EU die een complete uitverkoop van Griekenland willen.
Fannie&Freddie
De bailout van Fannie Mae en Freddie Mac, de twee grootste hypotheekverstrekkers van Amerika, staat
voor 153 miljard op de teller. Wat voor een groot gedeelte weer is gebruikt om via F&F grote banken out-tebailen.
Afghanistan
Terwijl de regentenpartij voor de linkse kriebelbuik GroenLinks nog steeds de Afghanistan-oorlog met
meisjesscholen en vrouwenrechten probeert te verkopen, en daar slecht in slaagt, wordt in Afghanistan zelf
spijkers met koppen geslagen over waar het werkelijk om gaat. De Afghaanse president Karzai heeft zich
eindelijk uitgelaten over de Amerikaanse basissen in het land en geeft toe dat de Amerikanen ―iets‖ langer
blijven. De contracten worden al getekend en de palen worden al geslagen voor permanente basissen.
Soedan
Slechts daags na het bekendmaken van het resultaat van het referendum over afscheiding van het olierijke
Zuid Soedan, is het Zuidsoedanese leger (ex-rebellen) slaags geraakt met rebellen.
NATO
Hmmm, volgens wikileaks loopt er gewoon een Amerikaanse spion bij de NATO-chef rond.
Petitie
Voor wie zin heeft: een petitie om openheid over de Nederlandse goudvoorraad van de NB te krijgen. Via
onze collega‘s van vrijspreker.
Bron en video: http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_6_2011/rss

Maandagmorgen briefing (Week 7, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 21-02-2011
Nog geen twee maanden geleden was de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Clinton vol lof over het Golfstaatje Bahrain. Tijdens een
toespraak in Manama prees zij het land als progessief en zag zij van Dubai tot
Bagdad tot Riyadh de wens naar ―een leven vrij van geweld en intimidatie, en de
vrijheid om talenten te ontwikkelen en dromen na te streven in een omgeving van
stabiliteit en vrede.‖ Bijna profetische woorden, al zal Clinton absoluut niet voor
ogen hebben gehad wat zich op dit moment van Tunis tot Tripoli tot Manama tot
Djibouti afspeelt. De ―Egyptische revolutie‖ als lichtbaken, inspiratie en hoop voor miljoenen die honger,
corruptie, machtsmisbruik, geweld en repressie zat zijn. Het is absoluut ―game on‖ in Noord Afrika en het
Midden Oosten. Alles kan gebeuren, alles staat op het spel, inclusief Amerikaanse en westerse belangen.
De ―luxe‖ van betrouwbare, autoritaire potentaten is weggevallen. Marokko, Algerije, Tunesie, Egypte,
Soedan, Iran, Irak, Jordanië, Syrië, Saudi Arabië, Jemen. Dagelijks protesten. Dagelijks gevechten met het
politie-apparaat. Volk tegen macht. Totaal onverwacht een opstand in Bahrain, een golfstaatje met een
sjiietische meerderheid maar een soenniet als koning. Bahrain, thuisbasis van de Amerikaanse 5de vloot en
uitvalsbasis voor alle Amerikaanse militaire operaties van Noord Afrika tot India. Het kan niet anders dan dat
ook in het huis van Saud de stokoude olie-godfathers nerveus worden. Ook Saudi Arabië heeft een
sjjiietische minderheid, en die leeft bovenop de belangrijkse oliegebieden. Een regime-wissel in Bahrain is
uitgesloten. Daar zorgen de Saudische, door de Amerikanen geleverde, tanks wel voor. In Libië slacht
Kadaffi ondertussen zijn bevolking af in de hoop als dictator te kunnen aanblijven. De ex-paria van de
internationale gemeenschap, maar nu weer lieveling van Europa (gas), ziet de secondenwijzer lopen voor
zijn veertig jaar militair-regime. De berichten uit Libië zijn vaag en slecht te controleren, maar het rommelt in
Tripoli. Zonder waakhonden in Noord Afrika raakt het Europese grensleger FRONTEX langzaam
overspannen. Aan de Gazastrook gaat waarschijnlijk de grens met Egypte open. De Verenigde Staten
sturen opperbevelhebber Mullen om de Arabische oliestaten gerust te stellen. Karma is a bitch, zei John
Lennon ooit (of was het Clint Eastwood?). De G7 bananenrepublieken drukken sneller geld bij dan hun
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schaduw voor hun ―too big to fail‖, ―too much the system‖ banken die weer de prijzen van bananen, rijst tot
olie omhoogspeculeren tot verschillende bevolkingen zoveel honger hebben dat die politiekogels er niet
meer toe doen. Ironisch genoeg de bevolkingen van landen die wij erg hard nodig hebben. Zeker nu het echt
wel gedaan is met goedkope energie.
In het armenhuis van Europa brandt het al.
G20
Als gastheer voor de G20 top legde de Franse president Sarkozy meteen grote ambities op tafel. De diep
impopulaire president wil zich sterk maken voor regels die speculatie met basisbehoeften, levensmiddelen,
tegengaan. Geen speculatie meer op de grondstoffenmarkt. Zeker niet in voedsel. Daarnaast heeft de kleine
Napoleon een belasting op speculatieve gewinnen voor ogen. Daarmee kunnen de effecten van
klimaatverandering in de derde wereld worden bestreden. De banken moeten eindelijk maar eens betalen
voor de crisis die ze zelf hebben veroorzaakt. Erg geloofwaardig is Sarkozy niet. Bankbelasting, regels tegen
speculatie. We hebben het allemaal al vaker gehoord de afgelopen jaren. Hulp aan ontwikkelingslanden?
Het waren juist deze weinig verkapte neokoloniale ideëen die de klimaatconferentie van Kopenhagen
opblies. Sarkozy weet als geen andere dat de politiek wordt geregeerd door het kapitaal en de markten en
niet omgekeerd. Sarkozy gaf een show. Als gastheer maar voor eigen, binnenlands, publiek. Ook deze
ronde van het G20 circus bracht niets. Een lijst met ―indicatoren‖ waarmee de ongelijkheden in de
wereldhandel in kaart kan worden gebracht, verdere ―afbouw‖ van schulden en misschien het beperken van
bonussen in de financiële sector. Vaagheden en de neoliberale sloophamer, niets meer. Over het beperken
van bubbels, de valuta-oorlog, de positie van de dollar, derivatenmarkten, over de zaken die uiteindelijk
geleid hebben tot de ―kredietcrisis‖, werd, wederom, gezwegen.
Fake Virtual Friends
Wie zegt dat je vrienden op Facebook of sommige twitteraccounts echt bestaan? Na de ―aanval‖ op
wikileaks van het data-concern HBGary volgt de onthulling dat het bedrijf ook plannen had voor het
ontwikkelen van software die ―legers‖ virtuale vrienden hun marsorders in verschillende sociale media
platforms kan geven. De Amerikaanse luchtmacht heeft kennelijk al een opdracht uitgeschreven voor
dergelijke programma‘s.
Cap&Trade
Meer fraude met Co2-handel. Rond het beursgenoteerde CO2 Tech Ltd zijn zes personen aangeklaagd door
de SEC wegens ―pump and dump‖ van aandelen. Beleggers werden aandelen in het klimaatbedrijf duur
aangesmeerd om vervolgens na het instorten van de koers met lege handen te blijven. Co2 Tech bestond
eigenlijk alleen op papier.
Anthrax
Niemand behalve de FBI zelf en een paar naieve debunkers geloofde dat Bruce Ivins de dader van de
zogenaamde Anthrax-aanvallen, de poederbrieven die na de aanslagen van 911 naar progressieve
Amerikaanse afgevaardigden en media werden verstuurd, was. Zoals bij de eerste, ten onrechte,
aangewezen verdachte in de zaak Steven Hatfill had het bewijs van de FBI te veel gaten, te veel ―slagerij
van Kampen keurt vlees van.... gehalte. De zaak gaat nu waarschijnlijk toch weer onderzocht worden (in de
blogophere is de hoofdverdachte een zekere Lt. Col. Philip Zack).
War-on-internet
Door het platleggen van het internet in Egypte door het Mubarak-regime, wordt de wetgeving voor Obama‘s
―internet-killswitch‖ toch nog snel even aangepast. Orwelliaans verandert Cyber-security in Internet freedom,
en er wordt niet meer gesproken over het ―platleggen van het internet‖. De Amerikaanse regering houdt
desondanks de mogelijkheid communicatienetwerken uit de lucht te halen.
Afghanistan
Niet alleen Gadaffi schiet om zich heen. In Afghanistan laat de NATO weer eens van zich horen met een
flink bloedbad onder de burgerbevolking. Om het verzet aan het halen:
Observers believe, the establishment of permanent bases in Afghanistan is an American pipedream and is
not practicable. The regional countries unmistakably realize the goals and objectives of America behind their
prolonged presence in Afghanistan. Naturally, the regional countries will not accept this notion but rather will
oppose it. Even they will forge an alliance against it if they find the chance to do so and will make efforts to
deal a dashing and crumbling blow at America. Al praat Obama nu, volgens New Yorker, direct met de
Taliban over vrede. Yep, het wordt verkiezingstijd in de USA.
Pakistan
Een rel tussen Pakistan en de VS over een om zich heen schietende CIA agent. Die geen CIA agent mag
zijn.
Banksruns
Bankrun in Zuid Korea?
911
Voor de files: FBI Translator Submitted Report Entitled ―Kamikaze Pilots‖ to Bureau 5 Months Before 9/11
Warning of Al Qaeda Attacks on U.S. Cities.
Hmmmm, en zelfs in Amerika gaan 75.000 mensen de straat op tegen hun regering. In Wisconsin......
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Happy revolutioning. Ow, overigens kan de banksector van Bahrain met gemak de volgende super
bankencrisis veroorzaken.
......en om toch een beetje te twijfel te zaaien: gebruikt de CIA gewoon dezelfde designs in Egypte als in
Servië? - http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_7_2011/

Nederland wordt leeggeplunderd
B Y G ER MEN, O N FEB RUA RI 12T H, 201 1
Amerikaanse bedrijven grijpen hun kans om steeds meer hightech-bedrijven
op te kopen, de strategisch relevante kennis naar Amerika te transporteren
en het domme productiewerk hier te laten doen. Nederland wordt steeds
dommer door de kortzichtige industriële politiek van de regering. Tijd om de
rollen eens om te draaien en de Amerikanen een koekje van eigen deeg te
geven.
Onevenredig belang hightech
De meeste mensen in de Nederlandse economie houden (zoals in de meeste ontwikkelde landen) elkaar
aan het werk. Het beruchtste voorbeeld in Nederland zijn uiteraard ambtenaren, maar ook allerlei staf- en
beleidsmedewerkers, reclamemakers, juristen en verkopers zijn, laten we het zo uitdrukken,goed voor de
werkgelegenheid.
Jammeren helpt niet. De Amerikanen een koekje van eigen deeg geven wel.
Twintig procent van de bevolking doet tachtig procent van het nuttige werk. Er is een vrij kleine groep,
voornamelijk in de landbouw, delfstoffenwinning en industrie die veel waarde produceert. Door hun
toegevoegde waarde komen er vele banen in de dienstverlening bij of, interessanter, ze produceren zoveel
toegevoegde waarde, dat de rest van de economie er op drijft enhet soortgenieën dat hiermee
kwamenbetaald kunnen worden. In de agressieveAmerikaanse samenleving wordt de rol van ambtenaren
overgenomen door juristen,verkopers (consumenten hebben daar in verhouding meer te besteden dan hier)
en niet te vergeten het grote leger dat heel wat rambo‘s voor even uit het land houdt. Afhankelijk van de
heersende cultuur in een land, kent ieder ontwikkeld land een andere manier om het productieoverschot te
lozen. Zo is in Hongkong feng shuierg populair.
Nederland wordt leeggeplunderd
Al eerder noemden we dit als een argument om wat minder heen en weer te rennen en elkaar meer vrije tijd
te gunnen. Het principe kan je ook gebruiken door een wat listiger industriepolitiek te voeren dan de
Nederlandse regering nu doet. Op dit moment wordt het ene na het andere bedrijf met hoogwaardige kennis
opgekocht door hoofdzakelijk Amerikaanse investeerders, die vervolgens snel het onderzoekslab naar de
Verenigde Staten verplaatsen en hier door de inboorlingen (in het geval van Organon) de pillenlaten draaien,
inpakken en verkopen. Iets vergelijkbaars is er gebeurd met Sluis Zaden, en De Ruiter Zaden, nu opgeslokt
door de Amerikaanse gigant Monsanto,bekendom de weinig ethische methoden die het bedrijf hanteert om
klanten te bindenen boeren die zich aan de wurggreep proberen te onttrekken, desnoods kapot te
procederen. Langzamerhand lekken hoogwaardige, kennisintensieve activiteiten weg en daarme de
levenskracht van de Nederlandse economie. Alleen kordaat ingrijpen van de Nederlandse overheid kan dit
stoppen.
Tijd om de rollen om te draaien
Veel landen, denk aan China en Koeweit, kennen zogeheten sovereign wealth funds, fondsen waarmee de
overheid belegt. De Koeweiti‘s en Chinezen bekostigen hiermee voor hun land strategische overnames.
Nederland kan dat doen door een aantal slecht beheerde pensioenfondsen zoals ABP te nationaliseren en
de oud-politici en andere derderangs nietsnutten die deze leiden hun congé te geven. Met een klein
percentage van het vermogen van ABP zijn al heel wat strategische aankopen te doen, denk aan bedrijven
in de robotica of nanotechnologie. Nederland moet het fonds laten beheren door vakkundige technocraten,
mensen die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven, dus nietex-politici.
Op effectenbeurzen zijn slecht presterende technologische bedrijvendoorgaans ondergewaardeerd. Het kost
in verhouding dus niet erg veel geld om deze op te kopen en tot en met de laatste schroef naar Nederland te
exporteren. De juristen en managers blijven uiteraard achter. Die hebben we hier al teveel, alhoewel, een
enkele agressieve Amerikaan kan wel eens heilzaam werken om voor wat opschudding te zorgen. De
talentvolle onderzoekers en onderzoeksleiders worden vervolgens met goedearbeidsvoorwaarden in de
watten gelegd en krijgen de vrije hand om producten te ontwikkelen, zolang ze maar resultaten boeken.
Uiteraard is hiermee niet de kans op overnames uit te sluiten. De zwakte aan het kapitalisme is dat weinig
kapitaal altijd moet wijken voor veel kapitaal. Dit is op te lossen door als rechtsvorm voor strategische
ondernemingen niet de BV of NV, maar de coöperatie te kiezen en in de statuten van de coöperatuie vast te
leggen dat het belang van de Nederlandse samenleving voorop staat. Hiermee omzeil je het verbod op
beschermingsconstructie: vrijheid van vereniging is door de EVRM gewaarborgd.
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/nederland-wordt-leeggeplunderd-2/
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Prikbord nr.231 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Prikbord nr 231 (leo j.j. dorrestijn): bijna een financieel themanummer
Brabantse logica
In Noord-Brabant wees een rechter een (getuige)verklaring af, want deze getuige had een ‗belang‘ bij de
daarmee gemoeide uitspraak. Inderdaad, in zijn nadeel, maar dat was kennelijk geen overweging voor de
rechter.
Een aangifte wegens oplichting werd niet door de politie onderzocht, want de aangever had zelf een belang:
namelijk, zijn geld terug te krijgen. Kennelijk is dat verboden. De sociale dienst en de belastingdienst kunnen
dus ook wel stoppen met hun onderzoeken.
Een rapport van een klinisch psycholoog werd van tafel geveegd door de rechtbank in Breda, omdat het niet
in lijn was met een rapport van het Pieter Baan Centrum waar echter iets anders was onderzocht. Inmiddels
heeft het Hof opdracht gegeven tot een nieuw rapport door een … klinisch psycholoog.
EU-belasting
Waarom de EU een eigen belasting wil heffen, is een raadsel, tenzij men er geen vertrouwen in heeft dat
telkens de begroting zal worden goedgekeurd. En dat laatste was dit jaar reeds een probleem, tezamen met
de reeks van jaarrekeningen waar de accountants geen goedkeuring aan willen geven. Intussen gaat het
e
geldsmijten in Brussel gewoon door, omdat honderden ambtenaren met pensioen mogen op hun 50 . Voor
dat ‗wachtgeld‘ willen hun opvolgers uit de Oost-Europese landen graag komen werken, zodat we 10 jaren
lang over een extra aantal ervaren ambtenaren hadden kunnen beschikken om deze opvolgers in te werken
en tegelijk een personeelsstop toe te passen bij de uitstroom van 60+‘ers. Het is nog niet te laat voor een
dergelijke maatregel.
Poldereconomie
Als het waar is wat in het tv-programma Zembla werd gepresenteerd, en daar ziet het wel naar uit, dan werd
de welvaart van dit land verkwanseld door poldereconomen. Zo zou er 145 miljard aan pensioenen zijn
verdampt en gestolen door incompetente managers, het bedrijfsleven en de staat. Daarnaast werd € 200
miljard aan ontwikkelingshulp en humanitaire hulp bijgedragen, waarvan nog geen 25% effectief. Nog eens
200 miljard uitgegeven aan asielzoekers en andere allochtonen. 20 miljard teveel afgedragen aan de EU en
nog eens 10 miljard aan onzinnige infrastructuurprojecten besteed. En tot slot 70 – 140 miljard gestolen via
woekerpolissen. Doch daarmee zijn we er niet: in dezelfde periode voor miljarden – geraamd 50 – verkocht
aan staatseigendommen, en verspild aan milieuhobby‘s (ook van de waterschappen) en aan mislukte
projecten van politie, Justitie, UWV en reïntegratiebureaus. En mogelijk eenzelfde bedrag weggegeven aan
een te lage exportprijs voor aardgas, aan gezondheidszorg en uitkeringen voor mensen die daar geen recht
op hebben, aan wachtgelden voor lamlendige bestuurders en politici, aan te hoge
salarissen/pensioenen/onkostenvergoedingen/bonussen en aan fraude van (semi-)overheidsmanagers en
gesubsidieerde stichtingen, met name de Jeugdzorg. Totaal: € 725 miljard! Als we daar tenminste € 175
miljard bij optellen, die werden verloren bij de guldenomwisseling, dan ontstaat het gigantische bedrag van
900 miljard. En dan zijn er nog partijen die alles bij het oude willen laten, want met het poldermodel kon je
pas echt profiteren…
Voorspelling
Er zijn niet veel mensen die de economische ondergang van Europa hebben voorzien. Misschien de
communisten als een vorm van wishful thinking waar ze graag een bijdrage aan leverden. En misschien de
banken toen ze 10 – 20 keer meer geld mochten uitlenen dan ze bezaten. Met dat monopoly-geld werden
geweldige schulden opgebouwd – zowel door de staat als door de burgers (hypotheken) – die allemaal ooit
moeten kunnen worden afgelost. Met echt geld voor zover dat dan nog bestaat. Daarvoor moet worden
bezuinigd op onze Defensie terwijl de waanzin aan allerlei subsidies gewoon doorgaat en zonder dat de
echte verspillers buiten spel worden gezet. Hoe lang het nog duurt voor de mensen, net als in Caïro, de
straat op gaan? Heel lang, is mijn voorspelling, want de meesten willen de feiten niet kennen, net als politici
die zich onschuldig wanen zolang ze onwetend zijn.
Wat weet Joustra?
De zakkenvullende heer Joustra moet iets weten, wat hem onkwetsbaar maakt voor kritiek en toezicht. De
vraag is wat: over misstanden bij het UWV, pedofilie in hoge kringen, corrupte directeuren van
woningcorporaties, incompetente inlichtingendiensten, rechter smet verboden bijbanen, frauderende
bankiers, criminele verzekeraars of stelende ambtenaren? Wie het weet mag, neen moet het zeggen. Want
de loze stelling dat men binnen de Raad voor veiligheidsonderzoeken discreet moet zijn, mag dan wel
gelden voor informatie over ‗rampen‘, maar met één uitzondering. Zakkenvullen heeft namelijk niets met
veiligheid te maken, integendeel. Lieden die te gevoelig zijn voor geld, blijken vaak betrokken bij onfrisse
zaken.

Nieuwsbrief nr. 118 – 21 februari 2011 - pag. 7

Israël niet klaar voor mogelijk opnieuw vijandig Egypte
Amerikaanse officials: Boze Obama beval Mubarak onmiddellijk af te treden
In 1979 sloten Egypte en Israël vrede met elkaar. Komen de relaties tussen
beide landen na het vertrek van Mubarak opnieuw op het spel te staan?
Terwijl in Egypte een groot volksfeest losbarstte na het aftreden van
president Mubarak krabte men zich in Israël nog eens achter de oren over
de gevolgen van het verliezen van de belangrijkste Arabische strategische
partner van de Joodse staat. Na zo'n 32 jaar vrede met Egypte is het Israëlische leger niet voorbereid op
een nieuw front, de 270 kilometer lange zuidelijke grens door de Sinaï woestijn. In Jeruzalem wordt gehoopt
dat een nieuwe Egyptische regering de vrede met Israël zal willen bewaren, maar dat is allerminst zeker.
De Israëlische strijdkrachten zijn getraind en uitgerust om een oorlog te kunnen uitvechten met Iran en in het
bergachtige terrein van Libanon militaire operaties uit te voeren tegen Hezbollah en Syrië. Sinds het sluiten
van vrede met Egypte in 1979 oefent het leger niet meer op gevechten in de (Sinaï) woestijn, die Israël in
1973 op Egypte had veroverd. Ook was het Egyptische leger niet langer een doelwit van de militaire
inlichtingendiensten. Hierdoor heeft het Israëlische legercommando weinig tot geen informatie over de
Egyptische veldcommandanten die mogelijk in de Sinaï zullen worden ingezet.
Beleidsmakers en militaire strategen in de Joodse staat gaan uit van twee veronderstellingen waar echter de
nodige twijfels bij geplaatst kunnen worden:
1. De nieuwe militaire heersers in Egypte zullen de $ 1,3 miljard jaarlijkse militaire hulp van Amerika niet
willen kwijtraken. De regering Obama zal het bewaren van de vrede met Israël als voorwaarde voor deze
hulp hanteren. Het is echter absoluut niet zeker of president Obama deze voorwaarde zal stellen en zo ja, of
het Egyptische leger deze zal accepteren. Zelfs al blijven de vreedzame betrekkingen met Israël de eerste
paar maanden gehandhaafd, dan nog is het onduidelijk of een nieuwe regering deze ook na die tijd zal
blijven voortzetten. Daarnaast zouden de nieuwe heersers zich wel eens kunnen richten op Saudi Arabië in
plaats van op de VS. De afgelopen dagen berichtten we dat de Saudische koning Abdullah woedend is op
Obama omdat deze Mubarak, een goede vriend van Abdullah, zo makkelijk heeft laten vallen. Inmiddels
hebben Amerikaanse officials bevestigd dat een boze Obama Mubarak feitelijk bevolen heeft om
onmiddellijk af te treden (2). Abdullah zei dat hij desnoods iedere dollar die Amerika weerhoudt aan Egypte
zal compenseren uit de schatkist van Saudi Arabië. Ook besloot de koning om onmiddellijk de banden met
Iran aan te halen.
2. Israël rekent erop dat generaal Omar Suleiman, bevelhebber van de Egyptische inlichtingendiensten en
de afgelopen 8 dagen Mubaraks vice-president, na vele jaren nauwe samenwerking met Israël deze relatie
zal willen blijven voortzetten. Suleiman is één van de belangrijkste drie leden van de Hoge Leger Raad die
nu het bewind voert over Egypte, samen met minister van Defensie veldmaarschalk Mohammad Tantawi en
stafchef luitenant-generaal Sami Al-Anan. In Jeruzalem werd de afgelopen week gehoopt dat Suleiman als
dé sterke man uit de Egyptische volksopstand naar voren zou komen. Afgelopen vrijdag raakte hij echter zijn
titel als vice-president kwijt omdat Mubarak opstapte. Suleiman en Tantawi zijn al geruime tijd rivalen,
waarbij Mubarak vaak tussenbeide kwam bij hun ruzies en meestal partij koos voor Suleiman. Omdat
Tantawi geen fan is van Israël zou Suleiman, om zijn toppositie te behouden, het mogelijk gaan vermijden
om openlijk pro-Amerika of pro-Israël over te komen. Jeruzalem zou bij hem dus wel eens voor een dichte
deur kunnen komen te staan. Dat dit al spoedig het geval zou kunnen zijn blijkt uit de vogelvrije toestand
waarin de Sinaï tijdens de Egyptische volksopstand is terecht gekomen. Terwijl de ogen van de hele wereld
waren gericht op Caïro, richtten Iran, Hamas en al-Qaeda's netwerk in het Midden Oosten zich op het
gewelddadig bestrijden van de Egyptische aanwezigheid in het gebied rond Sharm el-Sheik en begonnen ze
de noordelijke Sinaï bij de Gazastrook te annexeren. Dit proces is een onderdeel van Irans strategie om de
Palestijnse Hamas staat te vergroten en het centrum van de Palestijnse overheid te verleggen van Ramallah
op de Westbank naar Gaza. Tegelijkertijd konden terroristen van Hamas en al-Qaeda van de gelegenheid
gebruik maken om samen met drug- en mensensmokkelaars Israël te infiltreren onder dekmantel van de
toestroom van de duizenden illegalen die over de wetteloze Sinaï grens naar Israël worden gesmokkeld.
Zelfs de geringe controle die Suleiman over deze stroom illegalen had is nu verdwenen.
De regering Netanyahu in Jeruzalem moet daarom snel besluiten wat het wil. Zal het militaire regime in
Caïro actie ondernemen om de Sinaï onder controle te krijgen? Of zal Israël zich genoodzaakt zien om
onbemande drones of special forces over de grens te sturen om geheime operaties uit te voeren, zodat de
dreiging voor Israël vanuit de Sinaï kan worden ingedamd?
Israël bevindt zich plotseling in een situatie die vergelijkbaar is met de door Amerika geleide strijdmacht in
Afghanistan, waar het afgelopen jaar het aantal drone aanvallen op de Taliban en al-Qaeda in Waziristan is
opgevoerd, waardoor de relaties met Pakistan zijn verslechterd. Militaire bronnen in Israël vrezen dat
Tantawi, die nooit veel waarde hechtte aan het strategische belang van de Sinaï, het in plaats van Suleiman
nu toch voor het zeggen zal krijgen over dit gebied. Dat zou slecht nieuws zijn voor Israël en voor de
toekomstige relaties van de Joodse staat met Egypte.
Xander - (1) DEBKA - (2) Ynet News
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'Wereld één mislukte Amerikaanse graanoogst verwijderd van chaos'
Dankzij milieulobby ingevoerde productie van ethanol één van de belangrijkste oorzaken VN: Voedselprijzen stijgen dit jaar met nog eens 30%
De Amerikaanse graanreserves zijn dermate diep ingezakt dat de
smalle grens tussen overvloed en schaarste sinds 1996 nog nooit
zó klein geweest. De wereld zou wel eens één mislukte
Amerikaanse graanoogst verwijderd kunnen zijn van chaos. Naast
het extreme weer is een van de belangrijkste oorzaken de
zogenaamd vanwege het milieu ingevoerde productie van ethanol.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw zal de
Amerikaanse graanvoorraad aan het einde van 2011 geslonken
zijn naar 675 miljoen bushels (1 bushel = 36,3687 liter) oftewel
slechts 5% van de jaarlijkse consumptie. Dat is het laagste niveau
in 15 jaar tijd en onderstreept de reden waarom diverse
graansoorten zo sterk in prijs stijgen. Ook de Amerikaanse voorraden tarwe en sojabonen bevinden zich op
een historisch laag niveau.
De graanvoorraad slonk extra snel vanwege het feit dat de productie voor ethanol (brandstof) vorig jaar met
8,4% steeg naar 13 miljard bushels. Dat betekent dat een vergelijkbare toename volgend jaar alle bestaande
graanreserves van de VS zal opslokken. In Amerika en Europa wordt dankzij de jarenlange intensieve lobby
van de milieubeweging steeds meer landbouwgrond (tarwe, maïs, suikerriet) gebruikt voor de productie van
ethanol, omdat dit beter voor het milieu zou zijn - iets wat overigens door steeds meer onafhankelijke experts
wordt betwijfeld.
Behalve voor brandstof wordt bijvoorbeeld maïs voor de productie van veel artikelen gebruikt. Het kan 'zo'
gegeten worden, maar wordt ook verwerkt in bijvoorbeeld stroop (met name in Noord Amerika), karton,
afbreekbare verpakkingen, diervoer en consumptie-alcohol (drank).
Het wereldwijde voedselprobleem wordt nog eens extra nijpend door de enorme droogte in China. Over het
algemeen wordt China als zelfvoorzienend beschouwd, maar de huidige droogte -mogelijk de ergste in 200
jaar tijd- zou het land ertoe kunnen dwingen om tarwe uit het buitenland te importeren, waardoor er elders
tekorten ontstaan. Daarnaast kan de graanproductie nauwelijks worden opgevoerd omdat de meeste
vruchtbare landbouwgronden op aarde reeds in gebruik zijn.
In Amerika hebben de gestegen voedselprijzen inmiddels de schappen van de supermarkten bereikt.
Sommige producenten maken in plaats van hun prijzen te verhogen de verpakkingen steeds kleiner, iets dat
ook in Nederland gebeurt. In landen zoals Egypte en Tunesië, waar mensen een veel groter deel van hun
inkomen aan voedsel moeten besteden, zijn er al massale rellen uitgebroken.
De VS is 's werelds grootste exporteur van tarwe, graan en sojabonen, waardoor het land een enorme
invloed heeft op de wereldwijde voedselprijzen. Nu de voedselvoorraden overal erg laag of bijna uitgeput zijn
kan slechts één mislukte oogst in Amerika in veel meer landen voor tekorten en rellen gaan zorgen. De VN
verwacht dat aan het einde van dit jaar de voedselprijzen sowieso met nog eens 30% (!) zullen zijn
gestegen. Dat brengt het apocalyptische 'zwarte paard' van de honger (Openbaring 6:5-6) wel heel erg
dichtbij.
Xander - (1) The Trumpet - (2) The Globe and Mail

Algerije lijkt het volgende Arabische land te worden
februari 12, 2011 By: silviavideler © ANP
Politie Algerije ingezet tegen betogers
ALGIERS – Duizenden politiemensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in het
centrum van de Algerijnse hoofdstad Algiers de straat opgegaan.
De politiemensen moeten voorkomen dat een voor zaterdag geplande betoging tegen
het bewind in Algerije doorgaat.
Geïnspireerd door de succesvolle protesten in Egypte tegen het regime van Hosni Mubarak hebben de
oppositie en vakbonden in Algerije opgeroepen tot een protestmars.
De actievoerders willen demonstreren voor meer democratie, een andere regering en meer banen.
De regering van president Abdelaziz Bouteflika heeft de betoging verboden. In januari lukte het de
ordediensten al om een einde te maken aan een grote betoging in Algiers. Tientallen mensen raakten toen
gewond.
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'Spraakomkeer techniek bewijst dat maanlandingen nep waren'
Bedrog?
Al sinds het Amerikaanse Apollo programma zijn er complottheorieën
in omloop die stellen dat de bemande landingen op de Maan niet echt
waren maar in een filmstudio zijn opgenomen. Als bewijs worden
onder andere maanfoto's aangehaald waarop ondanks het ontbreken
van een atmosfeer geen enkele ster is te zien. Ook zouden naar elkaar
toe lopende schaduwen een lichtbron verraden die heel dichtbij is
(studiolampen). Aan de inmiddels enorme berg 'bewijs'materiaal is nu
een nieuw element toegevoegd: omgekeerde spraakanalyse van de verklaringen van astronauten en andere
aan het Apollo programma verbonden officials zouden zonder uitzondering uitwijzen dat de maanlandingen
inderdaad bedrog waren.
Dat het omgekeerd afdraaien van gesprekken en toespraken de ware intentie van mensen zou onthullen
werd in de jaren '80 bij toeval ontdekt door de Australiër David Oates. In 1983 had hij de pech dat zijn
destijds hypermoderne walkman in de toiletpot viel. Na deze er uitgevist te hebben bleek het apparaat alleen
nog maar de verkeerde kant op te kunnen spelen. Bij pogingen de walkman te repareren beluisterde hij Led
Zeppelins wereldbekende 'Stairway to Heaven'. Plotseling zou hij de tekst 'Play Backwards. Hear Words
Sung' (Speel omgekeerd. Hoor Gezongen Woorden) hebben gehoord. Vervolgens ging Oates zijn hele
cassetteverzameling door en verzamelde zo een groot aantal verborgen boodschappen.
Vier jaar later was een collega en vriend van Oates zo onder de indruk van zijn bevindingen, dat beiden
besloten om er een methodisch project van te maken en een heuse spraakomkeer theorie te ontwikkelen.
Hieruit volgde de publicatie van het boek 'Beyond Backward Masking' (zoiets als 'Verder dan omgekeerde
verhullingen'). Later, nadat Oates een speciale studio voor zijn onderzoek had ingericht, volgde 'Reverse
Speech - Voices from the Unconscious' ('Omgedraaide spraak - Stemmen uit het onderbewuste'). Plotseling
begon de media zich ervoor te interesseren, waardoor Oates in veel Amerikaanse radio- en TV shows
verscheen.
De spraakomkeer theorie is heel simpel: wat iemand ook zegt, als zijn woorden achterwaarts worden
beluisterd dan worden zijn ware intenties duidelijk en dus ook of de persoon liegt of de waarheid spreekt.
Hoe ongeloofwaardig en zelfs idioot het ook moge klinken, (omkeer)spraak experts hebben hier tot nu toe
verbluffende resultaten mee behaald. Zo voorspelde de Canadese spraakexpert Jon Kelly na analyse van de
inauguratietoespraak van George Bush in 2001 dat Amerika opnieuw Irak zou binnenvallen, iets dat 2 jaar
later inderdaad gebeurde.
Kelly kwam in 2009 in het (alternatieve) nieuws nadat hij ook de inauguratierede van Barack Obama had
geanalyseerd. Hieruit zou blijken dat Obama's presidentschap zou worden gekenmerkt door 'buitenaardse'
gebeurtenissen en dat hij tevens op de hoogte zou zijn van het bestaan van 'alien saucers', dus UFO's. Met
name het jaar 2012 zou in dit opzicht heel belangrijk gaan worden. David Oates, de 'ontdekker' van de
omgekeerde spraaktheorie, viel hem op zijn bevindingen aan, maar kwam na een eigen analyse van
Obama's woorden tot vrijwel exact dezelfde conclusie. (2)
De Duits-Australische Karina Kaiser heeft het fenomeen zo'n 20 jaar lang onderzocht om te zien of de
techniek mogelijk gebruikt kan worden in een therapeutische omgeving. Ze gebruikt omgekeerde spraak om
de onbewuste emotionele blokkades en programmeringen van mensen te ontdekken en hier vervolgens aan
te werken. Ook zij kwam er achter dat de techniek leugens aan het licht kan brengen en onthult wat mensen
werkelijk denken of weten.
Op dezelfde wijze onderzocht Kaiser de vaak zeer overtuigend klinkende verklaringen van de Apollo-1
astronauten die als eersten op de maan geland zouden zijn. Het resultaat was volgens haar ronduit
verbluffend: bij alle 125 onderzochte geluidsopnamen die over de maanlanding gaan -zowel van de
astronauten zelf als van andere medewerkers van het Apollo programma- kwamen zonder uitzondering de
thema's bedrog, leugen, misleiding, farce en zelfs 'film' naar voren. (Voor geïnteresseerden: de al in 1977
gemaakt speelfilm Capricorn One -die gaat over de eerste bemande reis naar Mars- laat zien hoe het bedrog
in zijn werk gegaan kan zijn).
Kaiser maakte inmiddels een DVD documentaire over omgekeerde spraak, waarin ze onder andere laat zien
hoe de techniek ook op andere belangrijke wetenschappelijke en politieke gebeurtenissen is toe te passen.
Zo doet ze onder andere uit de doeken wat bondskanselier Merkel werkelijk gedacht zou hebben over de
inentingen tegen de Mexicaanse griep. Ook zou met deze methode zelfs een moord op te lossen zijn. (1)
Enkele jaren geleden hebben onafhankelijke wetenschappers het fenomeen van achterwaartse spraak
onderzocht. Zij zouden tot de conclusie zijn gekomen dat het brein inderdaad in staat is om (onbewust)
achterwaartse spraak te produceren en zelfs te begrijpen. Hun bevindingen werden destijds gepubliceerd in
het bekende tijdschrift 'Nature'.
Xander
(1) KOPP online
(2) 15-03-09: Spraakexpert: Obama's inauguratiespeech voorspelt 'buitenaardse' gebeurtenissen
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„Israël bereidt zich voor op grote oorlog‟
WikiLeaks dossier | admin | January 2, 2011
De strijdkrachten van Israël bereiden zich voor op een grootschalige
oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk tegen de Palestijnse
Hamasbeweging in de Gazastrook of tegen de militanten van Hezbollah in
het buurland Libanon. Dat blijkt uit een document, dat is verspreid door de
klokkenluiderssite WikiLeaks. Beste lezer help Onze Stem en bezoek
onze sponsors uw bezoek is voor ons goud waard en het kost uw niets
alleen 10 sec van uw tijd, dank u! De Noorse krant Aftenposten
publiceerde zondag een verhaal, dat is gebaseerd op een verslag van de Amerikaanse ambassade in Tel
Aviv over een onderhoud met de Israëlische chef-staf, luitenant-generaal Gabi Ashkenazi. ,,Ik bereid het
Israëlische leger voor op een grootschalige oorlog, omdat het gemakkelijker is om terug te schakelen naar
een kleinere operatie, dan om het tegenovergestelde te doen‖, zo wordt Ashkenazi geciteerd. Het door
WikiLeaks gelekte document is gedateerd 15 november 2009. ,,De raketdreiging tegen Israël is serieuzer
dan ooit‖, zou Ashkenazi hebben gezegd tegen een groep Amerikaanse diplomaten. ,,Daarom legt Israël
zoveel nadruk op verdediging tegen raketten.‖ Iran, de aartsvijand van Israël, zou volgens Ashkenazi
beschikken over circa driehonderd raketten met voldoende bereik om Israëlische doelen te treffen. In het
geval van een aanval door Iran zouden de autoriteiten in Israël slechts 12 tot vijftien minuten de tijd hebben
om burgers te waarschuwen.
Het Amerikaanse document maakt verder melding van het wapenarsenaal van Hezbollah. Deze beweging,
die steun krijgt van Iran, zou beschikken over meer dan 40.000 raketten. In het afgelopen jaar zou dat aantal
volgens bronnen binnen het Amerikaanse regeringsapparaat zijn opgelopen tot ongeveer 50.000.
Manifest
Een groep jongeren in de Gazastrook heeft het helemaal gehad met vrijwel iedereen die macht heeft in de
verpauperde kuststrook aan de Middellandse Zee. De jongeren hebben een kritisch manifest gepubliceerd
op Facebook, dat inmiddels wordt ondersteund door ruim vierduizend mensen.The Guardian
Het Britse dagblad The Guardian plaatste zondag een verhaal over het initiatief, dat is opgezet door jonge
Gazanen die uit veiligheidsoverwegingen anoniem willen blijven. Het zou de eerste keer zijn dat
vertegenwoordigers van het Gaza Youth‘s Manifesto for Change spraken met een journalist.
‗Fuck Hamas, fuck Israel‘
,,Fuck Hamas. Fuck Israel. Fuck Fatah. Fuck UN. Fuck UNWRA. Fuck USA!‖, zo opent het manifest. ,,Wij,
de jongeren in Gaza, zijn helemaal klaar met Israël, Hamas, de bezetting, de schendingen van
mensenrechten en de onverschilligheid van de internationale gemeenschap!‖
http://www.onzestem.eu/2011/01/israel-bereidt-zich-voor-op-grote-oorlog/

Nieuwe NASA-prognose voor zonnevlekken
Complete artikel: cassandraclub.wordpress.com
Mensen, die denken dat CO2 belangrijker is voor het klimaat dan de Zon,
hoeven niet verder te lezen. Voor klimaatsceptici is dit een interessant berichtje.
David Hathaway, de zon-expert van NASA, heeft opnieuw zijn prognose voor
zonnecyclus 24 bijgesteld. Het blijkt ontzettend moeilijk om de zonne-activiteit te
voorspellen. In september 2007, dacht Hathaway dat zonnecyclus 24 op het
maximum een zonnevlekkengetal zou halen van 150. Hij verwachtte meer
zonnevlekken dan tijdens cyclus 23 (1997-2008), met een maximaal
zonnevlekkengetal van 120. In december 2009 stelde Hathaway de voorspelling
naar beneden bij. Hij gokte dat cyclus 24 zou pieken in 2013 met een zonnevlekkengetal van ongeveer 80.
In oktober 2010 gaat Hathaway nog iets lager zitten op een maximum-zonnevlekkengetal van 66, in de
zomer van 2013. En zelfs de 66 bleek te hoog ingeschat: Hathaway denkt nu aan een maximum van 59.
Van 1645 tot 1715 maakte de Zon 6 cycli door met bijzonder weinig
zonnevlekken. Deze periode noemen astronomen het Maunder-minimum. In
deze periode koelde de atmosfeer sterk af: klimaatdeskundigen spreken van de
Kleine IJstijd.
Tussen 1800 en 1830 waren er ook weinig zonnevlekken: men noemt de cycli 5,
6 en 7 ook wel het Dalton-minimum. Ook toen was het een stuk kouder dan in de
20se eeuw.
Zonnecyclus 24, die zal duren tot 2020, wordt een kopie van cyclus 5. Niemand,
ook niet David Hathaway, heeft een idee wat er daarna gebeurt. Blijft de Zon
daarna nog 25 jaar in rust? Of wordt de Zon weer zo actief als tussen 1970 en 2000?
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10 zaken die Monsanto liever geheim zou houden!
Door GuidoJ. ⋅ februari 12, 2011
De in één woord misdadige praktijken van de ‗fabrikanten‘ van genetische
gemanipuleerde zaden, zoals het uiterst corrupte Monsanto, lijken steeds maar
weer met ambtelijke dekens te worden toegedekt. Kennelijk heerst er nog steeds
de -vooral door de Monsanto‘s van deze wereld gepromote- gedachte, dat deze
wereld hen nodig heeft. Nodig heeft om de wereld te voeden, met genetische
gemanipuleerde zaden, die een hogere opbrengst zouden garanderen EN
efficiëntere resultaten te zien geven, bij het gebruik van (kunst)mest en onkruid- en ongedierteverdelgers.
Bewijs ná bewijs komt boven water, dat de claims van Monsanto ONJUIST zijn, dat er enorme schade is
toegebracht aan de testvelden, aan de omgeving van de testvelden waar Monsanto haar proeven deed en
doet, etc. etc. Het is werkelijk een ontwikkeling waarbij de EU in zou moeten grijpen, maar enerzijds door de
druk vanuit de VS en anderzijds vanuit de genoemde lobby en infiltratie van pro-Monsanto-ambtenaren, lijkt
het er niet op dat dit realiteit zal gaan worden..
Deze 'cartoon' blijkt links en rechts ingehaald te worden door Monsanto zélf..! Of
hoe een cartoon keihard realiteit wordt..
Wij willen op deze plek aandacht besteden aan een nieuwe initiatief van een
groep Amerikaanse burgers, die de actiegroep ‗Millions Against Monsanto‘ zijn
gestart. Kijk voor een zeer uitgebreide informatiebron, aldaar op de site en je zult
zien hoe zeer dit initiatief ook jou hulp kan gebruiken. We dienen op te staan
tegen deze -uiterst geraffineerde- manipulatieve krachten, die direct onze
gezondheid ondermijnen en niet van plan zijn te wijken voor enige druk van
oppositie tegen hun misdaden.
Hieronder de vertaalde lijst met 10 feiten, waarvan Monsanto NIET WIL, dat jij deze voor ogen hebt, in de
discussie over wel of geen genetische gemanipuleerde zaden (GMO) toe te laten in bijv. de EU.
Maar is eigenlijk de -indirect door Monsanto veroorzaakte- zelfmoord van méér dan 200.000 Indiase
boeren niet genoeg om je conclusies te trekken.
Wist je trouwens dat Monsanto dezelfde club is, die verantwoordelijk waren voor het produceren en gebruik
van het ontbladeringsmiddel ‗Agent Orange‘ in de Vietnamoorlog..? Dit middel bestond voor een groot deel
uit het uiterst giftige Dioxine, dat nu nog verantwoordelijk is voor vele, vele miskramen en
geboorteafwijkingen bij de bevolking in Zuid-Oost Azië. (Thailand, Birma, Laos en (Noord-)Vietnam zelf
natuurlijk) Al deze gegevens vind je op de site van ‗Millions Against Monsanto‘. Hier onze bijdrage aan de
bekendmaking van dit initiatief.
***
Wat is er verkeerd aan genetische manipulatie?
10 Zaken waarvan Monsanto niet wil dat jij ze te weten komt!
vertaling © Jan Smith / WantToKnow.nl
Bitter humor, die ons helpt herinneren aan de vraag of je überhaupt eigenaar
kunt zijn van 'voedselzaden'
Genetische manipulatie is een radicale technologie die genetische barrières
afbreekt tussen mens, plant en dier. Wanneer deze genetisch
gemanipuleerde organismen (GMO‘s) vrijkomen, kunnen ze zich makkelijk
vermengen met andere organisme en kunnen daarna onmogelijk nog
worden teruggehaald naar de laboratoria.
Monsanto levert ruwweg 90% van de GMO zaden in de wereld. Deze zaden
zijn genetisch gemodificeerd zodat Monsanto hun eigen pesticiden kan
produceren of herhaalde behandelingen met hun eigen zwaar giftige herbicide ‗Roundup‘ kunnen overleven.
Monsanto‘s GMO‘s werden niet ontwikkeld om bij te dragen aan de toename van grotere oogstopbrengsten
in de wereld, maar eerder om de winsten van Monsanto op te krikken door het laten toenemen van het
gebruik van hun eigen chemicaliën zoals ‗Roundup‘ en ieder jaar opnieuw hun zeer dure gepatenteerde
zaden op te dringen aan de agrarische sector.
Door de enorme politieke invloed van Monsanto, wordt de Amerikaanse bevolking het recht onthouden te
weten of hun voedsel genetisch gemanipuleerd wordt of niet. Hieronder volgt een lijst van 10
wetenswaardigheden over Monsanto en GMO‘s en welke ongelofelijk nadelige invloed ze hebben op jouw
gezondheid, op die van de agrariërs en op de planeet als geheel.
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Misschien moeten we beginnen je te wijzen op OFFICIEEL ONDERZOEK dat keihard aantoont, dat de
claims over hogere voedselopbrengsten door GMO-gewassen, volkomen VALS zijn. In DIT artikel, hier op
WantToKnow, vind je daar de keiharde gegevens over..!
1 Geen Amerikaanse wetgeving die GMO-aanduiding verplicht
Deze uiterst sneaky‘ wetgeving zegt eigenlijk al meteen genoeg over de krankzinnige invloed die de
Monsanto‘s van deze wereld hebben op wetgevers en ambtenaren. Via lobbywerk heeft o.a. Monsanto het
voor elkaar gekregen dat voedingsmiddelen die GMO‘s bevatten, in de VS niet als zodanig hoeven te
worden aangemerkt…! Het is werkelijk de wereld op zijn kop..!
Monsanto heeft zeer harde strijd geleverd om wetgeving hierover tegen te houden. Dat is alarmerend, omdat
ongeveer 70% van alle geproduceerde voedingsmiddelen in de VS nu gemanipuleerde ingrediënten bevat…
De Europese unie, Japan, China, Australië, Nieuw-Zeeland en vele andere landen eisen nu verplichte
identificatie. Maar ook dáár zit Monsanto op het vinkentouw om ambtenaren heftig te beïnvloeden en haar
lobbyisten dátgene te laten doen dat nodig is, om een positieve houding naar Monsanto toe te organiseren.
2 Gebrek aan adequate veiligheidsonderzoeken.
In mei 1992 kondigde vice-president Dan Quayle het publieksonvriendelijke beleid aan van de FDA (Foodand DrugAdministration – de Amerikaanse Voedsel- en Waren Autoriteit – vert.), waarin wordt gesteld dat
GMO-voedingsmiddelen niet als zodanig herkenbaar hoeven te zijn en dat er ook geen onderzoeken hoeven
worden uitgevoerd naar de veiligheid ervan. Ondertussen hebben prominente wetenschappers als Arpad
Pusztai en Gilles-Eric Seralini alarmerend onderzoeksresultaten bekendgemaakt waaruit blijkt dat dieren die
met GMO-producten werden gevoerd, onherstelbare schade hebben opgelopen. (HIER volledig artikel op
deze site)
3 Monsanto maakt kleine agrariërs werkloos
Percy Schmeiser is een Canadese boer wiens koolzaadvelden werden besmet met Monsanto‘s ‗Round-Up
Ready‘ raapzaad door pollen afkomstig van een naburige GMO-akker. Monsanto won een rechtszaak tegen
hem waarin hij werd beschuldigd van het schenden van patentrechten en Schmeiser werd gedwongen
honderdduizenden dollaars schadevergoeding te betalen. Dit soort biologische terreur komt overal in de
Verenigde Staten voor. Het is de consequentie van een wetgeving die tot stand is gekomen onder de Bushpresidenten. Zij waren degene die de patentwetten lieten uitbreiden met ‗het patent-op-levend-materiaal‘.
Elke DNA-knutsellaboratorium werd daarmee dus in staat gesteld zijn eigen patent te krijgen op zaden en
levend DNA-materiaal.
4 Monsanto Producten vervuilen Ontwikkelingslanden
Monsanto heeft ons ook de dodelijke erfenis nagelaten van de productie van ‗Orange Agent‘ en DDT.
Tegenwoordig wordt in Columbia massale besproeiing met Roundup door de Amerikanen en de
Columbiaanse regering ingezet als militaire tactiek in de strijd tegen verzetsbewegingen waardoor oogsten
en complete dorpen worden vergiftigd.
5 Monsanto Blokkeert Regeringswetgeving
Mevrouw Banati, de 2 petten die ze draagt, zijn niet zichtbaar op de foto..
Er is sprake van innige samenwerking tussen Monsanto en de Amerikaanse
wetgevende en rechterlijke macht waar belangrijke besluitvorming plaatsvindt. Rechter
Clarence Thomas, een voormalig juridisch adviseur van Monsanto, was de auteur van
de meerderheidsopinie in een belangrijke zaak tegen Monsanto. Michael Taylor werkte
ooit voor de FDA en vertegenwoordigde Monsanto als advocaat, keerde daarna weer
terug naar de FDA en werd er Beleidsmedewerker toen het groeihormoon rGBH werd
goedgekeurd..
Nu denk je wellicht dat dit alleen in de VS gebeurt, maar graag herinneren we je aan
het FEIT dat -nota bene- de voorzitter van de Europese Raad voor Voedselveiligheid, mevrouw professor
Banati (foto), lid is van de GMO-lobby..!!! Kijk HIER.
6 Monsanto Schuldig aan Valse Reclame
Het Franse Hooggerechtshof oordeelde in 2009 dat Monsanto gelogen had over de veiligheid van hun
onkruidverdelgingsmiddel Roundup. Het Hof bevestigde een eerdere uitspraak dat Monsanto valse reclame
had verspreid door het middel aan te prijzen als zijnde ‗biologisch afbreekbaar‘.
Als je een voorbeeld wilt zien, hoe manipulatief Monsanto meent te moeten omgaan, met zoiets als
‗duurzaamheid‘, dan kun je hiervan nog een staaltje ‗greenwashing‘ lezen in dit kader HIER.
7 Consumenten weigeren groeihormoon voor rundvee
Onder druk van de publieke opinie hebben winkelketens als Safeway, Publix, Wal-Mart en Kroger
zuivelproducten waarin Monsanto‘s controversiële genetisch gemanipuleerde hormoon zit, uit hun
winkelschappen verwijderd. Starbucks heeft op aandringen van onder andere onze bondgenoot de Organic
Consumers Association alle melkproducten waarin het berucht groeihormoon rGBH zit, in de ban gedaan.
Zie HIER en HIER artikelen hierover op WantToKnow.
8 GMO leidt niet tot grotere opbrengsten
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In een door de VN en de Wereldbank gesponsord rapport waaraan meer dan 400 wetenschappers hebben
meegewerkt en dat door 58 landen werd onderschreven, wordt de conclusie getrokken dat genetisch
gemanipuleerde gewassen nauwelijks een bijdrage leveren aan de uitdagingen van de wereldwijde
armoede, honger en klimaatveranderingen.
Er zijn betere alternatieven beschikbaar en in het rapport wordt de voorkeur uitgesproken voor organische
land- en tuinbouw als de duurzame manier voor de ontwikkeling van Derde Wereldlanden.
9 Monsanto Controleert de Amerikaanse Soja-markt
In 1996, toen Monsanto begon met de verkoop van hun beruchte Roundup Ready sojabonen, bevatte nog
slechts 20% van de Amerikaanse sojabonen hun gepatenteerde gen. Tegen 2008 zat het schadelijke
Monsanto-gen al in meer dan 90% van alle sojabonen op de Amerikaanse markt.
10 GMO Voedingsmiddelen kunnen leiden tot voedselallergieën.
In maart 1999 werden Britse onderzoekers aan het York laboratorium gealarmeerd door de ontdekking dat in
het daaraan voorafgaande jaar de allergische reacties op soja met een schrikbarende 50% was
toegenomen. In het Verenigd koninkrijk was de import van genetisch gemanipuleerde soja uit Amerika nog
maar recent toegestaan en de soja die in het onderzoek was gebruikt was voornamelijk gemanipuleerd. Kijk
voor een uitgebreid artikel hierover, op DEZE link van WantToKnow. Dat er zelfs wetenschappelijk
experimenten zijn gehouden, die keihard aantoonden, dat GMO-producten SCHADELIJK ZIJN VOOR
LEVER EN NIEREN, zie je in DIT artikel hier op de site.
***
Onderneem actie, NU; hier zijn de actiepunten waarmee jij aan de slag kunt:
- Lees het laatste nieuws en doe mee op Action Alerts, teken in op de gratis nieuwsbrief op
www.OrganicConsumers.org
- Koop organisch verbouwd voedsel in de biologische winkels, in je buurtwinkel, bij coöperaties of
boerenwinkel. Kijk bijv. eens op de site van ODIN, waar je een abonnement kunt nemen op een tas vol biogroenten, die je elke week ophaalt, bij een natuurwinkel bij jou in de buurt. HIER
- Vermijd genetische geproduceerd voedsel, in het bijzonder dat voedsel waarin Soja, katoenzaadolie en/of
koolzaad is verwerkt, tenzij erop wordt vermeld dat het product organisch werd verbouwd. Je zult het niet
geloven, maar er is al wetgeving aangenomen, die de wereld op zijn kop zet..! Dat wil bijvoorbeeld zeggen,
dat je ALLEEN NOG MAAR kunt zien of een product GMO-geproduceerd is, als NIET opstaat dat het
biologisch/regulier-organisch geproduceerd is..!!
- Bel of stuur een brief naar je volksvertegenwoordigers. Vertel hen dat je voorstander bent van het duidelijk
op de etiketten vermelden van de ingrediënten en veiligheidsonderzoeken naar GMO‘s en kleinschalige
boerenbedrijven wil subsidiëren teneinde het hen mogelijk te maken over te stappen op organische
landbouwmethoden.
- Laat de volgende bedrijven weten dat ze moeten stoppen met de verkoop van GMO-ingrediënten:
* Kellogg‘s/Kashi * Coca-Cola * Kraft/Nabisco * McDonald‘s * Frito-Lay * General Mills * Quaker Oats *
Procter & Gamble * Nestle * Safeway * Campbell Soup * Wal-Mart
Organic Consumers Association www.OrganicConsumers.org
x
Tot slot -last but not least- hier de documentaire:
x
DE WERELD VOLGENS MONSANTO;
VAN DIOXINE TOT GENGEWASSEN,
EEN MULTINATIONAL DIE HET GOED MET U VOOR HEEFT..
x
- door Marie-Monique Robin x
‗Een wake-upcall voor iedereen die zich bekommert
over de kwaliteit van ons eten en
over de gezonde toekomst voor onze planeet.‘
- Greenpeace x
Monsanto (opgericht 1901) is met vestigingen in 46 landen dé marktleider in genetisch gemanipuleerde
gewassen en tegelijk kunnen we zeggen dat het ook het meest controversiële bedrijf ter wereld is, in de
industriële geschiedenis.
Want dit -van oorsprong chemisch- bedrijf legde zich o.a. toe op de productie van allerlei uiterst gevaarlijk
stoffen, zoals PCB‘s en verdelgingsmiddelen (zoals het genoemde ‗Agent Orange‘) en DDT. Monsanto vocht
de ene rechtszaak na de andere uit vanwege de dubieuze samenstelling van haar producten, de
misleidende reclames en het vervalsen van onderzoeksresultaten.
In de jaren 1990 bracht Monsanto de eerste kunstmatige groeihormonen voor melkvee op de markt en
tegenwoordig is Monsanto een soort Microsoft van het zaaigoed. Het bedrijf beheerst daarmee de
voedselproductie in grote delen van de wereld.
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Marie-Monique Robin (1960) is journalist en filmmaker. Ze kreeg internationale erkenning voor diverse
documentaires en rapportages die ze maakte en daarnaast is ze schrijfster. ‗De wereld volgens Monsanto‘ is
haar eerste boek dat in Nederlandse vertaling verschijnt. De gelijknamige documentaire zorgde
internationaal voor veel ophef.
Gebruikmakend van tot voor kort nog geheime documenten van getuigenissen van slachtoffers,
wetenschappers en politici, schetst De wereld volgens Monsanto een nauwgezet beeld van machtspolitiek
van deze multinational, die zich presenteert als een ethisch en maatschappelijk verantwoord life sciencebedrijf, maar die is gebaseerd op leugens, chantage, corruptie en zelfs geweld. Hier kun jij hem zien!
Bron en video: http://www.wanttoknow.nl/overige/10-zaken-waarvan-monsanto-niet-wil-dat-jij-ze-te-wetenkomt/

Diepe ondergrondse militaire bases
februari 12, 2011 pineut
Noot : Dit artikel is enigszins speculatief !
Sinds de jaren 40 is men in de Verenigde Staten druk doende
geweest met het bouwen van enorme ondergrondse militaire
bases. Het algemene argument was dat deze dienden als
toevluchtsoord in het geval van een nucleair armageddon met de
USSR. Na de val van de Berlijnse muur en een min of meer
beeindiging van de toenmalige koude oorlog raakten een aantal
van dit soort bunkers in verval. Ook de vele gebouwde silo‘s om
kernraketten mee af te vuren raakten in verval. Ook in de USSR
zijn naar het schijnt dergelijke onderaardse schuilkelders gebouwd.
Hoe het daar nu mee staat is min of meer onduidelijk. Ook China schijnt al jaren bezig te zijn met het
bouwen van enorme onderaardse overlevingsbunkers.
Met de huidige nieuwe nieuwsberichten komen deze nog immer bestaande en flink gemoderniseerde
bunkers in een ander daglicht te staan. Ook het nieuw gebouwde vliegveld in Denver is de laatste tijd weer
flink in het nieuws geweest via de alternatieve media, vooral het enorme onderaardse complex onder het
enorme vliegveld is voer voor speculaties. Maar voor de duidelijkheid, alleen al het feit dat het gebouwd
wordt en dat er foto‘s van zijn als bewijs, maakt duidelijk dat we niet langer meer kunnen spreken van een
simpele samenzweringstheorie. We kunnen over een flink aantal zaken gerust spreken van één of meerdere
samenzweringsfeiten.
De problemen zijn helaas wel veelledig en dat is dat in feite niemand echt zeker weet wat er achter gesloten
deuren gaande is en wat er over onze levens wordt bedisseld en beslist. Ook is volkomen onduidelijk wie dat
precies doet en wat de rol is van de personen die dat doen. Aannames en speculaties genoeg, maar
keiharde bewijzen zijn er helaas niet. Het enige bewijs dat we hebben is de feitelijke aanwezigheid van
zaken die door regeringen worden gebouwd, maar met welk verder doel en nut blijft in raadselen gehuld.
Hiertoe behoren bijv. de zeer omstreden Georgia Guide Stones met de zeer bizarre 10 geboden. Tel daar de
wikileaks affaire bij op die misschien ook behoord tot een vooropgezet plan om chaos en verdeeldheid te
creeëren en de verwarring is min of meer compleet.
Het is momenteel zeer interessant om dus eens over een aantal zaken te speculeren die thans extra
opvallen in het nieuws, die deze onderaardse bunkers en andere zaken in een wellicht nieuw profetisch
perspectief plaatsen. Zo zagen we een plotselinge val van dictators in het midden oosten, zelfs een bericht
van een koning in Saudie Arabie die zou zijn overleden op 11 Februari 2011. Maar misschien is dat ook
allemaal wel een vooropgezet toneelspelletje ?
Van de bunkers wordt aangenomen dat ze bestemd zijn voor de elite van de elite van deze wereld en we
moeten er niet raar van staan opkijken als deze dictators en zogenaamde sterfgevallen een dekmantel
blijken te zijn om zich in de luxueuze en hypermoderne schuilbunkers terug te trekken. Naar het schijnt kan
men er jaren in verblijven. De rijksten van deze aarde zullen zich volgens het bijbelboek openbaring in de
rotsen verschuilen om aan de Toorn des Heren te kunnen ontkomen. Wellicht is het woord rotsen en
spelonken een acronym voor onderaardse hypermoderne schuilkelders ? En misschien is de Toorn des
Heren een verwijzing naar de enorme rampen die over deze aarde gaan komen ? Rampen waar het
overgrote deel van de wereldbevolking helemaal geen acht op slaat. Door het creeëren van opzettelijke
chaos en burgeroorlogen hebben vele mensen het ook veel te druk om op te letten waar de rijksten van de
aarde werkelijk mee bezig zijn. En dan vergeet ik ook nog bijna de Doomsday Seed Fault te vermelden, al
dat soort zaken zijn echt niet voor niets gebouwd en gemaakt en via de reguliere media wordt de massa iets
op de mouw gespeld wat ook nog eens als waarheid wordt aanvaard. Maar of het ook allemaal waar is, is
zeer discutabel.
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De enorme toename van aardbevingen, vulkanische activiteiten, diverse natuurrampen, verandering van het
weer, de massale sterfte van dieren, een verschuiving van het magnetisch poolveld, kortom allerlei zaken
die niet meer normaal te noemen zijn en die nota bene door diverse culturen en door Jezus Christus in de
bijbel zijn voorspeld vallen nu extra op. Neem daarbij de verwachtte komeet Elenin die als object wellicht de
donkere grote planeet Nibiru is, of een aankondiger van een nog veel groter object die dan de feitelijke grote
donkere dwergplaneet Nibiru is en het plaatje van een eindtijds doom scenario wordt steeds completer. Ook
dat staat symbolisch omschreven in het bijbelboek openbaringen als de ster Alsem, waarbij ster en Alsem
wellicht een andere duiding hebben maar die men in de tijd dat het werd opgeschreven als enige vorm kon
omschrijven.
Alle zaken bijelkaar genomen begint de legpuzzel van het grote raadsel steeds meer duidelijkheid te
vertonen voor hen die al deze zaken tenminste bij elkaar op kan tellen. Heel af en toe laten de MSM eens
wat door sijpelen maar vaak spant men dan het paard achter de wagen en is het voor de gewone man in de
straat feitelijk al te laat. Over het algemeen genomen echter doet de MSM er volledig het zwijgen toe.
In onderstaande video‘s worden de enorme onderaardse bunkers besproken, hypermoderne schuilkelders
waar naar men aanneemt alleen de superrijken en elites zich in gaan verschuilen als eerdaags de vlam
wereldwijd letterlijk in de pan slaat. Voor Christenen zijn de profetische aspecten vanuit de bijbel duidelijk
maar dat is dan vooral theoretisch, hoe e.e.a. er werkelijk in de praktijk uit ziet of uit gaat zien is een geheel
ander verhaal. Dat laatste maakt het wellicht ook extra moeilijk om feiten van fictie en misleiding te
onderscheiden. God de Vader waarschuwt er echter wel voor dat er in de laatste fase een grote misleiding
zal komen waardoor heel veel mensen ten val zullen komen.
Bron en video‘s: http://pineut.wordpress.com/2011/02/12/diepe-ondergrondse-militaire-bases/

Nieuwste superwapen raakt vijand achter de muur
admin | February 11, 2011
Het heet de ‗punisher‘, Amerika‘s nieuwste wapen in Afghanistan. Dat klinkt
onheilspellend en gelet op de werking van deze ‗afstraffer‘ moeten de taliban zich
inderdaad zorgen maken. Wat maakt de XM25 nou zo bijzonder, vraag u zich nu
af.
Het per stuk ruim 25.000 euro kostende wapen kan – als het ware – om de hoek
schieten, op vijanden die zich achter een muurtje schuilhouden. Dat scheelt in het
heetst van de strijd een hoop gedoe, want de vijand hoeft niet meer met
mitrailleurvuur uit zijn schuilplaats te worden gelokt.
Hoe kan dat dan? In feite heeft het wapen twee voorname kenmerken: het vuurt mortiergranaten af en het
beschikt over een laser. De laser meet de afstand tot waar de vijand zich ophoudt en de mortiergranaat
ontploft iets verder, precies daar waar de vijand zich ophoudt.
Amerikaanse troepen hebben het supersonische wapen nu twee maanden in Afghanistan gebruikt en ze zijn
razend enthousiast. Reden voor de Amerikaanse overheid komende tijd 12.500 van die apparaten met een
stuksprijs van 35.000 dollar aan te schaffen. De ‗punisher‘ moet de nachtmerrie worden van alle
Amerikaanse vijanden.
http://www.onzestem.eu/2011/02/nieuwste-superwapen-raakt-vijand-achter-de-muur/

LG werkt aan NFC-betaalsysteem voor Europa
woensdag 2 februari 2011
Het Koreaanse elektronicabedrijf LG heeft laten weten dat ze werken aan een beta-test voor point-of-sale
technologie, waarmee je met een zwaai van je telefoon voor een NFC sensor kan betalen voor gekochte
producten. Hoewel het nog niet duidelijk is of LG er ook direct een telefoon voor maakt, kan er wel van
worden uitgegaan. De technologie lijkt echter een belangrijke mijlpaal te worden voor betaling in de nabije
toekomst. Zo gaat McDonald‘s een NFC betalingssysteem invoeren in al hun 1.200 filialen in het Verenigd
Koninkrijk. Wanneer LG de technologie voor mobiele telefonen uit zal brengen, is nog onbekend.
NFC (Near Field Communication) is een opkomende communicatiemethode die contactloos verloopt. Het
maakt gebruik van een hoge frequentie op en afstand van ongeveer 10 centimeter. Het is te vergelijken met
RFID (Radio Frequency Identification), hoewel NFC in twee richtingen communiceert, waar RFID dat in maar
één doet. In Japan wordt deze technologie al een tijd toegepast.
Door Reinoud Schaatsbergen / Digital Life
Bron: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Internet-Gadgets/288298/LG-werkt-aan-NFCbetaalsysteem-voorEuropa.htm
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Vrijdag, super-nazi Martin Bormann-dag
Zapruder Inc. Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 11-02-2011
Sommige nazis (de Tweede Wereldoorlog nazis, om
misverstanden te voorkomen) weigeren simpelweg dood te gaan.
Adolf Hitler genoot zijn pensioen in Argentinië (volgens Josef
Stalin) of op de beruchte nazi-maanbasis, Rudolf Hess was
eigenlijk een doppelgänger en, meer serieus, talloze naziwetenschappers, Gestapo- en SS-leden verdwenen naar de
Verenigde Staten (operatie Paperclip), de Sovjet Unie en over de
Martin Bormann, partijvoorzitter van de NSDAP en Hitler‘s rechterhand. Een dikke vijfenzestig jaar na het
einde van de Tweede Wereldoorlog, en de vermoedelijke dood van Bormann, verklaart de Belg Paul van
Aerschodt (88) dat Bormann na de oorlog als priester in Bolivia leefde. Van Aerschodt zelf ontsnapte in 1946
vanuit een Belgische gevangenis en ontliep zo de doodstraf. Bormann zou tot vier maal toe te gast zijn
geweest in zijn bar in La Paz, en ondanks zijn dekmantel als priester nog altijd een fanatieke nazi. Een
nieuw kapitel in de ―Bormann conspiracy‖ en een complottheorie uit de conspiracy top-30.
De ―Bormann-conspiracy‖ begint bij het einde van de slag om Berlijn. Na de zelfmoord van Hitler proberen
Bormann, de SS-dokter Ludwig Stumpfegger en de opperbevelhebber van de Hitler-Jugend Artur Axmann
door de Russische omsingeling te breken en te ontsnappen. De groep stuit echter op Russen, en het trio
besluit via het spoor langs het Lehrter Bahnhof (nu Hauptbahnhof) de vijandelijke patrouilles te ontwijken.
Axmann verlaat kortstondig de groep maar vindt zodra hij terugkeert de lichamen van Stumpfegger en
Bormann. Axmann ontsnapt uiteindelijk maar wordt maanden later toch gevangen genomen. Hij is een van
de twee getuigen van de ―dood‖ van Bormann. Bormann wordt merkwaardig genoeg tijdens de Nürenbergerprocessen ter dood veroordeeld. Geen lijk, toch een zaak. Uiteindelijk concluderen de gealllieerden dat
Bormann ofwel werd gedood door de Russen ofwel zelfmoord heeft gepleegd. Toch duiken nog jaren
―Bormann-sightings‖ op. Bormann in Spanje, Bormann in Zuid Amerika of Bormann gewoon in Duitsland.
Tot in 1971 Reinhard Gehlen, ex-hoofd van de nazi-inlichtingendienst aan het oostfront en met hulp van de
CIA de mede-oprichter van de Bundesnachrichtendienst van de Bondsrepubliek Duitsland (ja, de Duitse
inlichtingendienst heeft gewoon nazi-roots), in zijn memoires optekent dat Bormann na de oorlog in de
Sovjet Unie verbleef. Bormann was volgens Gehlen een Russische spion met codenaam Werther, die
inlichtingen over Duitse troepenbewegingen vrijwel direct aan de Russen doorspeelde. Als beloning mocht
Bormann na de oorlog in Rusland met pensioen.
Maar de theorie van Gehlen loopt een serieuze deuk op als nog geen jaar later (1972) bij Lehrter Bahnhof
twee lichamen worden gevonden die worden geïdentificeerd als Bormann en Stumpfegger. Een vondst op
slechts tien meter afstand van de plek waar de tweede getuige van de ―dood‖ van Bormann, de postbode
Albert Krumnow, verklaarde Bormann en Strumpfegger te hebben begraven. DNA-tests bevestigen in 1998
dat het inderdaad om het lichaam van Bormann handelt. Omdat tussen kaken en kiezen glasresten zijn
gevonden luidt de doodsoorzaak zelfmoord door cyanide-capsules. De Duitse regering verklaart vervolgens,
tot frustratie van verschillende joodse organisaties, de jacht op Bormann voor gesloten.
De controverse houdt daarmee niet op. Een zekere Hugh Thomas merkt op dat het bewijsmateriaal niet
klopt. Zo zou in het gebit van Bormann post-1945 ingrepen te vinden zijn en waren de gevonden botten
bedekt met bruine klei. Berlijn is gebouwd op zandgrond. Bormann‘s lichaam is volgens Thomas domweg in
Berlijn ―herbegraven‖ zijn na een eerste begravenis in Paraguay of Rusland.
De ―ontdekking‖ van Bormann kwam de Duitse regering daarnaast wel erg goed van pas. Al jaren was ―den
Fall Bormann‖ een voortdurend opduikende herinnering en een punt van kritiek van bijvoorbeeld nazi-jager
Simon Wiesenthal richting Duitsland. De Duitse regering zou te laks zijn bij het opsporen van
oorlogsmisdadigers, en bovendien vermoedde Wiesenthal klaarblijkelijk dat Herr Bormann ergens levend
rondliep. Indien Bormann toch al was overleden, en bekend was waar, dan kon met de stoffelijke
overblijfselen eindelijk een hoofdstuk worden afgesloten. Zonder al teveel vragen over het hoe-en-waarom
van een ontsnapte, maar veroordeeld, nazi-kopstuk.
Naar Bormann-spotter Paul van Aerschodt kwamen die resten dus uit Bolivia.
ps. Bormann is een “classic conspiracy” (pre-internet) fenomeen. Martin Bormann duikt op als CIA-man,
moordenaar van Kennedy, moon-plotter, illuminati, Rothschild agent, Ufoloog. In bijna iedere na-oorlogse
conspiracy theory duikt ook Martin Bormann op.
http://zapruder.nl/portal/artikel/vrijdag_super_nazi_martin_bormann_dag/rss
Reactie:
'Gerard 45' zijn Wereldoorlog II-blog is een echte eye-opener: http://gerard45.bloggertje.nl
met onder andere het bericht over een Nederlandse SS'er die Adolf Hitler in de jaren '50 regelmatig
ontmoette in Hitler's nieuwe woonplaats Tunja, Columbia.
http://gerard45.bloggertje.nl/note/20095/ciarapport-nederlandse-ss'er-heeft-in-1954.html
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CIA-rapport: Nederlandse SS'er heeft in 1954 regelmatig Hitler ontmoet
Blijkens een in mei 2001 vrijgegeven CIA-rapport heeft de voormalige WaffenSS'er Philip Citroen - die indertijd in Zuid-Amerika voor de KNSM werkte - in
1954 eens per maand contact gehad met Adolf Hitler, die toen onder de naam
'Adolf Schüttelmayor' in Tunja (Colombia) woonde.
Hitler werd daar beschermd door tientallen gevluchte SS'ers, die hem de
Hitlergroet brachten en hem 'mein Führer' noemden. Volgens het CIA-rapport
zou Hitler in januari 1955 naar Argeninië zijn vertrokken.
Philip Citroen heeft in september 1955 de ontmoetingen met Hitler in vertrouwen
aan een Amerikaanse vriend verteld, die echter voor de CIA werkte. Deze CIAagent heeft ook een paar foto's weten te bemachtigen.
In het CIA-dossier over Hitler is het volledige rapport aanwezig over Citroens ontmoetingen, waaronder foto's
van hemzelf (links) en Hitler, alias 'Adolf Schüttelmayor' (rechts).
http://gerard45.bloggertje.nl/note/20095/ciarapport-nederlandse-ss'er-heeft-in-1954.html

Grote demonstratie in Frankfurt!
E.j. Bron - 11 februari 2011
Waarom zwijgen jullie? – Godsdienstvrijheid is geen eenrichtingverkeer! –
Mensenrechten behouden
In Egypte, Irak, Iran, Turkije, Nigeria, Pakistan, Afghanistan en elders
Oproep tot een grote demonstratie in Frankfurt!
Ondergetekende werd door de organisatie verzocht om onderstaande tekst te
verspreiden op Nederlandse weblogs en internetfora:
Onder dit motto roepen op zaterdag 12 maart 2011 de Jonge Aramese Unie, de
Koptische gemeenten in Duitsland, de Federatie van de Arameeërs in
Duitsland, de Aramese mensenrechtenbeweging in Nederland en meerdere
bekende mensenrechtenorganisaties en christelijke hulporganisaties tot een grote
demonstratie in Frankfurt op. De demonstratie begint om 13.00 uur op het plein voor
het hoofdstation en eindigt met een manifestatie om ongeveer 16.00 uur voor de
Katharinenkerk. De demonstratie wordt georganiseerd door de supraconfessionele
beweging »Hemel boven Frankfurt«.
De veroorzaker van de protestmars is de aanhoudende golf van geweld en
onderdrukking van Koptische, Aramese, Iraanse en Nigeriaanse christenen, die met
de aanslag in Alexandrië zijn voorlopige hoogtepunt heeft bereikt. Ook de definitieve
onteigening van het Aramese kloosters Mor Gabriel in Turkije toont hoe de vrijheid
van godsdienst. Quasi voor onze huisdeur met voeten wordt getreden. De jongste
bloedige aanslag op een Koptisch gezin tijdens de onlusten in Egypte en het
neerbranden van een kerk in de Sinaï maakt duidelijk: het moorden gaat door. Net
zoals het zwijgen. En nog erger: de onverholen sympathie met de moordenaars!
Het gaat er bij de organisatoren daarom niet alleen om om op het lijden van Oriëntaalse christenen en de
schendingen van de mensenrechten in bijvoorbeeld Iran te wijzen, maar ook om op te staan tegen een
verdringing, een verdoezeling, een ongeïnteresseerdheid en zelfs verruwing, die vooral opgang vindt in de
media, in de politiek en in de publieke opinie bij het thema »mensenrechten«.
Zo schreef de hoofdredacteur van de Franfurter Rundschau na de bloedige slachting in Alexandrië »het
gepraat over christenvervolging is een valstrik«. Sprekers van de SPD spraken tijdens een debat rondom
christenvervolgingen van »islamofobie en buitenlandervijandigheid«.
Politici van de Groenen, die enerzijds onverholen hun sympathie tonen met het terreurregime in Teheran,
wijzen tegelijkertijd een speciale bescherming voor christenen van de hand, »omdat daardoor andere
religieuze minderheden benadeeld zouden worden«. Een ARD-correspondente in Cairo sprak met het oog
op de decennia lange terreur in Egypte tegen de Koptische minderheid van een »gevoelde benadeling«.
In de internetforums van Duitse kranten maken mensen zich op een denigrerende, smakeloze en cynische
manier vrolijk over zowel de christenmoorden als over de in Iran gevangen zittende Duitse journalisten.
Aanleiding tot zorg geven ook de jongste welwillende signalen uit Berlijn richting radicale islamitische kringen
in Egypte, hoewel er bij een overval op een christelijke familie alweer elf doden, waaronder kinderen, te
beklagen zijn. De terreur gaat door, net zoals het doodzwijgen van de media, het toenadering zoeken tot
totalitaire machten, die al in de startblokken staan. Daartegen moeten wij allemaal een signaal afgeven. Een
signaal van menselijkheid en solidariteit. Een signaal tegen domheid, leugen, onverschilligheid en
verruwing…
Bron: http://tinyurl.com/4osaerd
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Een wereldmunt: de gevolgen
By Germen, on Februari 11th, 2011
Al tientallen jaren doen hardnekkige geruchten de ronde dat de financiële
wereld streeft naar één wereldmunt. In 2010 kwam een rapport uit waarin
een organisatie van meer dan vierhonderd grote banken en
valutahandelaars pleit voor een wereldmunt. Argumenten door voorstanders
van dit idee zijn: geen vervelende politici meer die knoeien met de munt om
zo kiezers te winnen, geen valutarisico‘s en geen valutaoorlogen meer.
Daarentegen zijn er een aantal zeer sinistere gevolgen die door de
voorstanders worden doodgezwegen. Een overzicht.
Een wereldmunt, volgens de voorstanders
In de wereld bestaan er honderden valuta die onderling vaak sterk in wisselkoers schommelen. Dat is
vervelend als je een multinational bent. Als je denkt dat je een scherpe prijs hebt aangeboden in een ander
land, word je uit de markt geprijsd als jouw munteenheid stijgt.
President Medvedev kwam op een G-20 top met dit ontwerp voor een wereldmunt.
Als je aanbieding in de munt van de klant is, loop je een al even vervelend risico: de scherpe prijs wordt een
enorme verliespost als de valuta van de klant daalt. Ondernemers houden niet van risico, want ze moeten
zich indekken om de gevolgen te kunnen beperken. Er bestaat daarom een levendige handel in valutafutures: papieren waarbij een bepaalde valutakoers in de toekomst is gegarandeerd. Uiteraard zijn die
garanties bepaald niet gratis. Een ander voordeel is geldbesparing. Geld omwisselen is duur, wisselkantoren
brengen enkele procenten in rekening. Ook scheelt één valuta veel administratie. Ook is een
overkoepelende centrale bank minder gevoelig voor druk vanuit de politiek om de rente te verlagen
(bijvoorbeeld vlak voor de verkiezingen) en zo op korte termijn meer banen te scheppen (de inflatie komt pas
na de verkiezingen).
Een wereldmunt: de gevolgen voor u
Stalin heeft ooit gezegd: niet degene die stemt, maar degene die stemmen telt, bepaalt wie er wint. De reden
overigens waarom stemmen worden geteld door een kiescommissie uit diverse partijen. Zo is ook degene
die een wereldmunt controleert, niet degene die dat geld in bezit heeft, financieel heer en meester over de
wereld. De centrale wereldbank kan immers zoveel geld bijdrukken als deze wil. Als deze dat geld uitleent
tegen lage rente aan bepaalde banken, genieten deze banken een oneerlijk voordeel. Zij kunnen m.b.v. de
lage rente dingen als onroerend goed, grondstoffen en aandelen opkopen.
Tegen de tijd dat de tsunami van goedkoop geld de consumenten bereikt in de vorm van inflatie, zit het geld
in deze goederen die veel meer waard zijn dan de lening die er voor is afgesloten. Die kunnen ze dus met
woekerwinsten verkopen. Een spelletje dat erg geliefd is onder Wall Street bankiers.
Op dit moment is er nog de mogelijkheid het risico te verspreiden over meerdere valuta. Dat is met de
invoering van een wereldmunt niet meer mogelijk. Degene die aan de knoppen zit van de wereldmunt kan
dan veilige, risicoloze winsten maken. Omdat de banksector netto niets produceert, betekent dat dat die
winst ten koste gaat van iemand anders. Dat is de consument en het productieve deel van de economie. De
economie zal hierdoor niet alleen minder hard groeien (of zelfs krimpen), ook zal de parasitaire financiële
sector toenemen in omvang.
Wereldwijde belastingheffing
Een verder nadeel is dat een wereldwijde munteenheid ook de gelegenheid biedt tot wereldwijde belastingheffing. Stel dat de centrale wereldbank de hoeveelheid geld met 10% vergroot en dit geld aan de VN ter
beschikking stelt voor een ongetwijfeld zeer nobel doel, dan betaalt iedere houder van een spaarrekening,
zelfs eigenaar van alles wat in geld wordt uitgedrukt mee aan dit kadootje: een eenmalige kapitaalheffing
van tien procent dus. Sommige overheden, denk aan Zimbabwe of die van Duitsland in de jaren dertig,
hebben zich hier flink schuldig aan gemaakt. Nu kijken overheden (kortzichtige dictators als Mugabe uitgezonderd) wel uit, want de internationale financiële markten straffen dat meteen af door de valuta in kwestie
te dumpen in ruil voor andere: een wisselkoersdaling. Als die concurrentie verdwijnt kan dat niet meer.
Totale controle op het geldverkeer: wereldwijde dictatuur
Dit doemscenario verandert in een regelrechte nachtmerrie als een ander onzalig plan, het afschaffen van
het contante geld, uit wordt gevoerd. Stel dat je nergens ter wereld meer met contant geld kan betalen. De
overheid krijgt dan een ijzeren greep op de mensheid. Nergens ter wereld kan je dan ontsnappen. Door een
eenvoudige handeling kan je dan financieel dood worden verklaard. Niet alleen in Nederland of de eurozone,
overal ter wereld. Een klokkenluider als Assange of zijn minder bekende collega‘s kan nu nog overstappen
naar een andere bank of contant geld bij zich hebben. Dat is straks domweg uitgesloten. De perfecte
dictatuur dus.
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/geopolitiek/een-wereldmunt-de-gevolgen/
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Uitmuntende index van de meest onthullende media-nieuwsartikelen
Opgezet door oud-presidentiëel vertaler.
Klik voor lead naar artikel over opzegging Fred Burks als vertaler voor Bush jr.
Het verhaal achter de oorspronkelijke WantToKnow-site ken je wellicht al. Het
is oud-presidentieel vertaler Fred Burks, die deze site begon, nádat hij door de
regering Bush een aanvullend contract voorgelegd kreeg, waarvoor hij nóg
meer geheimhouding diende te betrachten. Je kunt je voorstellen dat een
vertalerscontract sowieso al uiterst gedetailleerd geheimhouding gebeid; dus
Fred Burks begreep deze aanvullende eisen niet. Dat was de reden om op te
zeggen. Kijk hier naar het oorspronkelijke artikel over zijn opzegging, in de
Washington Post van 8 December 2004.
Klik voor het artikel uit de Washington Post over de „vertaler die „nee‟ zegt, tegen nog meer
geheimhouding‟. (klik op logo van de Washington Post hiernaast)
WantToKnow-database: uiterst waardevol
De database van onze zustersite WantToKnow.info, bevat meer dan 3000 overzichtelijke
samenvattingen van de meest onthullende artikelen uit de voornaamste nieuwsbronnen.
Voor een snelle blik op de beste artikelen uit deze database, klik hier. In elk artikel is (zijn) de sleutelzin(nen)
vet gedrukt, om het overzicht te vereenvoudigen. Er staan ook altijd links naar de originele artikelen en/of
bronnen vermeld. (Mocht een van die links ‗dood‘ zijn, dan is het alsnog mogelijk het artikel te pakken te
krijgen, daarvoor hier klikken.
De index naar de database (via onderstaande link) bevat links naar verschillende categorieën
nieuwsartikelen, waarbij je kunt kiezen uit –voor jou- relevante opties, zoals mate van importantie, de datum
dat het artikel was gepost op de website van WantToKnow.info, of de datum van het feitelijke artikel.
De onderwerpen die aan de orde komen zijn: gezondheid, aanslagen (bijv. JFK, RFK, MLK), de
bankenfraude, 9/11, global warming en nog veel, veel andere onderwerpen. Klik maar eens op een van de
categorieën waar je interesse in hebt, en je zult verbaasd staan over het bijzonder onthullende
karakter van de nieuwsartikelen die onder dat onderwerp zijn gepubliceerd.
Vertaler Fred Burks, naast een televisiebeeld, waarop hij te zien is,
achter president George W. Bush, korte tijd ná de 9/11-aanslagen.
Bush spreekt hier met de Indonesische president Soekarnoputri.
(Burks was vertaler Maleis-Engels-Maleis en hij spreekt ook
vloeiend Mandarin-Chinees)
We willen je aanbevelen om eens te starten bij de column die
‗Listed By Importance‘ wordt genoemd. (‗Gerubriceerd op mate van
belang‘). Hier vind je de belangrijkste artikelen die wij onder deze
rubriek hebben gevonden. En voor het raadplegen van alle nieuwe
artikelen die zijn gepost rondom dit onderwerp, klik je op ‗Date
Posted‘-lijst, omdat nieuwe artikelen worden verspreid dóór de
andere lijsten. Je kunt ook via RSS-links op de hoogte worden gehouden van de meest recente updates.
Klik hier voor meer informatie over de RSS-service.
Dus ga eens naar de onderstaande link en verbaas je over de meest onthullende nieuwsartikelen uit de
grote nieuwsmedia, die -ondanks ook onze afkeer er vaak van- toch regelmatig zaken publiceren, die we
hoogst opmerkelijk willen noemen.. WantToKnow.info/indexnewsarticles
x

Peers Empowerment cursus, gratis cursus nu ook in het Nederlands!!
X
Weinig mensen weten echter dat Fred Burks óók de man is achter de PEERS-empowerment stichting.
PEERS staat voor ‗Public Education and Empowerment Resource Service‘ en deze organisatie heeft zich tot
op haar vezel gecommiteerd om, door middel van inspiratie en onderwijs, transformatie op gang te brengen.
Deze non-profit organisatie werd in 2006 opgericht en ze heeft een brutale visie over het bouwen van een
mooiere toekomst door het mensen te inspireren met een gevoel van een wereldgemeenschap die is
gebaseerd op liefde en samenwerking. Daarbij is het vooral van belang mensen op de hoogte te brengen
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van informatie die veel mensen nog niet kennen; informatie over politieke en economische structuren die op
dit moment de dienst uitmaken in onze wereld.
Een van de meest opmerkelijke uitspraken van George W. Bush, tijdens zijn
bewind gedaan. Gelekt via-via, vanachter gesloten deuren..
Het grootste deel van het werk van deze stichting bestaat uit het in de lucht
houden van een netwerk van populaire websites en online cursussen, die
gewijd zijn aan de genoemde doelstellingen. Deze website hebben tot op de
dag van vandaag al méér dan 9 miljoen bezoekers getrokken, van over de hele
wereld. Er zijn zelfs bezoekers geregistreerd vanuit het Vaticaan en vanaf
Antarctica..! De beide nieuwsbriefbestanden bevatten al meer dan 10.000
adressen, wereldwijd uit meer dan 120 landen. Het is de bedoeling om mensen
niet alleen de informatie aan te reiken, waarmee hun ogen open gaan op het gebied van de ‗powers that be‘,
de krachten te openbaren dus, die het op dit moment voor het zeggen hebben, en die er niets aan gelegen
is, een vredelievende wereld te scheppen, voor iedere wereldburger. De PEERS sites proberen dus ook
sociale harmonie te stimuleren en mensen te inspireren, om onze Aarde te helpen transformeren naar een
betere wereld voor alle familieleden van de mensheid. Onze veelgeprezen site met de onlinebekrachtigingscursussen, brengen informatie en inspiratie van over het hele internet, teneinde iedere
deelnemer te bekrachtigen. Kijk voor een uitgebreid overzicht van de websites die PEERS onderhoudt, op
DEZE LINK, met vele doorklik-mogelijkheden.
x
Een prachtig nieuw Nederlands initiatief..!
x
Sinds kort is de uiterst waardevolle site, die Fred Burks ook in de lucht houdt, ook in het Nederlands
toegankelijk. De site heeft tot doel om mensen te bekrachtigen in hun eigen waarde, hen instrumenten en
informatie aan te bieden om dit bereiken. De Nederlander Ton Worrell heeft deze mega-klus op zich
genomen en wij stellen je graag aan hem voor, en natuurlijk aan zijn uiterst waardevolle site.
“Mijn naam is Ton Worrell, dit jaar word ik 59 jaar. Mijn laatste baan was bij IBM Nederland, waar ik ruim
twintig jaar werkzaam was. De laatste 10 jaar als ICT medewerker binnen het telefoon- en
computernetwerkbeheer. Op dit moment doe ik even niets, waardoor er wat tijd vrij komt om iets anders te
doen. Ook ik vind het jammer dat er -zoals jij ook al zei- zoveel informatie verloren gaat omdat het in de
Engelse taal is. Het heeft echter toch nog lang geduurd voordat ik hieraan ben begonnen, niet beseffend dat
dit zoveel impact heeft. Tijdens het vertalen van ´De Cursus Inzichten´ ben ik terechtgekomen op jullie site
waar diverse artikelen die Fred in zijn cursus gebruikt al in het Nederlands vertaald zijn. Hier maak ik dan
ook dankbaar gebruik van door links op te nemen naar deze artikelen op jullie site.
Ik ben echter nog dagelijks bezig om de door Fred Burks gepresenteerde extra informatie te vertalen of links
te zoeken met de vertaalde of ondertitelde gegevens. Door de enorme hoeveelheid links die Fred op zijn
sites heeft staan is het haast onmogelijk alles in het Nederlands te brengen, daarnaast worden er vaak
instituten genoemd die alleen in Amerika van belang zijn, ook hiervoor ben ik Nederlandse alternatieven aan
het zoeken. Ik blijf me hier voor inzetten en hoop dat veel mensen hier iets mee kunnen.
Over het ontstaan van WatWaar.nl
Eigenlijk is het al vroeg begonnen. Geboren in Amsterdam heb altijd al het gevoel gehad dat de dingen niet
waren zoals zij verteld werden. Na het lezen van het boek „Waren de Goden Astronauten‟ van Erich von
Däniken, waarin de zelfde vragen naar voren kwamen welke ik ook stelde, heb ik diverse andere boeken
gelezen over, de piramides, de Maya‟s, Atlantis, geld, alternatieve energie, enz….. Met mijn eerste ADSL
aansluiting is alles in een vlucht geraakt.
Ongeveer 1/2 uur na het instorten van het WTC op 9/11 kwam de gedachte bij me op dat het wel eens
´geregeld´ kon zijn. Vanaf die tijd zit ik via Internet op de alternatieve media sites. Hoofdzakelijk niburu.nl
maar door mijn interesse in het 2012 verhaal kwam ik in 2004 terecht op de site mayanmajix.com waardoor
ik de presentatie „The Mayan Calendar Comes North‟ van Ian Xel Lungold ben gaan volgen.
Vervolgens heb ik bijna elke dag de „artikel pagina‟ van deze site bezocht . Ook door het abonneren op
diverse nieuwsbrieven blijf je op de hoogte. Door de hier gevonden informatie kon ik het instorten van de
huizenmarkt en de beurzen al 2 jaar van te voren aan zien komen (waardoor mensen hebben gezegd dat ik
gek was). Via deze pagina heb ik de sites van Fred Burks en PEERS gevonden, waaronder
insightcourse.net en wanttoknow.info.
Engels als struikelblok
Na het lezen van de eerst drie lessen van ´The Insight Course´ vond ik het verschrikkelijk jammer dat er
zoveel mensen zijn die dit niet kunnen volgen omdat zij de Engelse taal niet goed beheersen. Direct
gegrepen door de manier, de toon van de verhalen en de opzet van deze site heb ik tegen mezelf gezegd
dat dit ook voor zoveel mogelijk Nederlandstalige beschikbaar moest komen.
Daarna kwam het begrip dat de enige manier om dit in het Nederlands te krijgen was, door het zelf te doen.
In september 2010 ben ik in mijn vrije tijd begonnen aan het vertalen van de site. Het feit dat ik om mij heen
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verschillende mensen wakker zie worden, waarvan ik het echt nooit had verwacht, heeft mij de drive
gegeven om dit project door te zetten. Op dit moment is mijn site dan ook in de lucht en via deze
watwaar.net link te bezoeken.
Door de enorme hoeveelheid informatie over zo veel mogelijk onderwerpen te raadplegen, ga je het grote
geheel duidelijk zien zodat je bij al het door de „gewone‟ media gebrachte nieuws al snel ziet hoe de dingen
werkelijk bedoeld zijn. Met mijn nieuwe site wil ik daar voor iedereen iets in bijdragen.
hartelijke groeten,Ton Worrell – Februari 2011

Boek over bijna-dood ervaring 3 jarig jongetje enorme bestseller in VS
Het is niet aan te slepen, zóveel belangstelling is er voor. Het boek
'Heaven is Real' (De Hemel is Echt) van het inmiddels 11 jarige
Amerikaanse jongetje Colton Burpo (foto) is een enorme bestseller in
de VS en gaat over zijn bijna-dood ervaring op de operatietafel in een
ziekenhuis. Colton zag in het hiernamaals zaken die hij onmogelijk
kon weten - zaken die velen wellicht zullen afwijzen omdat ze niet
overeenstemmen met hun eigen overtuiging, maar voor anderen juist
een enorme bemoediging kunnen zijn.
Het begon tijdens een uitstapje in Colorado. De toen 3 jarige Colton klaagde voortdurend over buikpijn,
reden waarom zijn ouders hem meenamen naar een arts. Diagnose: de griep. Coltons klachten gingen
echter niet voorbij, waardoor ze later in het dorpje Imperial in Nebraska opnieuw een arts bezochten. Deze
wees suggesties van Coltons ouders dat het mogelijk om zijn blindedarm zou gaan van de hand.
Twee dagen later, toen ze hun levenloze zoon met de grootste spoed naar een ander ziekenhuis brachten,
bleken ze echter wel degelijk gelijk te hebben gehad. Volgens de artsen was Coltons blindedarm vijf dagen
eerder gescheurd en moest hij onmiddellijk worden geopereerd. Zijn ouders, Todd en Sonja, dachten dat
hun zoon het niet zou overleven en baden tijdens zijn operatie tot God om een wonder. Miraculeus genoeg
kwam Colton, na een tweede operatie en een moeizaam herstel, weer bij kennis. Maar toen bleek het
verhaal pas écht te beginnen. Colton begon aanvankelijk nog verward over zaken te spreken die zijn ouders
niet begrepen. Totdat ze vier maanden later langs het ziekenhuis reden en zijn vader hem voor de grap
vroeg of hij er misschien weer naar terug wilde. Het jongetje antwoordde: 'Weet je pap, toen ik daar was
zongen de engelen voor me.' Todd herinnert zich dat hij in de achteruitkijkspiegel keek om te zien of zijn
zoon een grapje maakte. Toen dat niet het geval bleek vroeg hij aan zijn verbijsterde vrouw naast zich of zij
wel eens met hem over engelen gesproken had. Sonja kon zich echter niet herinneren dit ooit gedaan te
hebben. In de loop van de maanden daarna liet Colton steeds meer los over zijn bijna-dood ervaring op de
operatietafel. Hij zei dat hij naar de hemel was gegaan en daar zijn overleden overgrootvader Pop had
ontmoet, maar dat die er helemaal niet zo oud uitzag als op de foto die zijn ouders thuis op de kast hadden
staan. Toen zijn oma hem enige maanden later een foto opstuurde van Pop als jonge man zonder bril,
herkende Colton hem echter meteen. Eén van de meest verbazingwekkende zaken is dat hij op een dag
tegen zijn moeder zei: 'Mam, ik heb twee zussen. Er is toch een baby in jouw buik doodgegaan?' Sonja was
geschokt, want het inmiddels 4 jarige ventje kon onmogelijk weten dat ze vroeger inderdaad een miskraam
had gehad. Toen ze haar zoon vroeg van wie hem dat verteld had, antwoordde hij: 'Zij zelf, mamma. Ze zei
dat ze in jouw buik is doodgegaan.' Colton vertelde zijn moeder dat het een meisje was geweest en dat ze
'er bekend uitzag en mij begon te knuffelen. Ze was blij dat ze iemand van haar eigen gezin ontmoette.'
Naarmate Colton ouder werd kon hij zijn bijna-dood ervaring beter onder woorden brengen. Zo zou hij in de
hemel Jezus hebben ontmoet, met God hebben gepraat' ('God is zó groot dat Hij de Aarde in Zijn hand kan
houden') en zelfs iets van de toekomstige slag bij Armageddon hebben gezien. Zeer opmerkelijk: Colton zag
dat zijn vader daar in zou meevechten, wat deze volgens de Bijbel grootste veldslag aller tijden die
onderbroken zal worden door de terugkomst van Jezus Christus, automatisch heel dichtbij brengt. Inwoners
van het stadje Imperial moedigden Colton aan om een boek over zijn bijna-dood ervaring en 'uitstapje' naar
de hemel te schrijven. Na jaren getwijfeld te hebben werd -nadat zijn vader ervoor gebeden had of het Gods
wil was- besloten dat inderdaad te doen. Met groot succes, want zijn boek 'Heaven is Real' -geschreven met
de hulp van Lynn Vincent- is nu een officiële New York Times bestseller. In heel de VS proberen
boekhandels exemplaren te bemachtigen, en Amerika zou Amerika niet zijn als er niet nu al over een
mogelijke verfilming wordt gepraat. 'Geen idee waarom God ons hiervoor uitkoos,' aldus Coltons vader Todd.
'Wij zijn maar gewone mensen. God heeft een bijzonder wonder voor ons gedaan.'
De presentatoren van Fox 31 News (KDVR) zijn na het zien van het filmpje duidelijk onder de indruk. 'Kleine
kinderen kunnen zoiets niet verzinnen,' zegt Natalie Tysdal tegen haar collega, die haar antwoordt: 'Ik geloof
dit, omdat dit verhaal er één is van de velen die ik heb gehoord, inclusief mijn eigen moeder die ook een
bijna-dood ervaring heeft gehad en toen ik nog een klein jongetje was mij feitelijk precies hetzelfde vertelde.'
Xander - (1) Fox 31 KNVR (Denver) (inclusief filmpje)
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Opstand Egypte: voert de VS de regie? Egypte pas op!
Door GuidoJ. ⋅ februari 9, 2011
De Revolutie in Egypte: Creatieve Vernietiging voor een ‗Groter Midden-Oosten‘?
© F. William Engdahl / 5 februari 2011
Auteur van:
‗Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order‟ *
vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be
x
Daags na de machtsomwenteling in Tunesië brak op 25 januari j.l. een volksopstand uit tegen het bewind
van president Hosni Mubarak van Egypte. In tegenstelling tot de zorgvuldig gecultiveerde indruk dat de
Obama-regering probeert het regime van Mubarak binnen boord te houden, is Washington bezig met het
orkestreren van de omwenteling van niet alleen het Egyptisch regime, maar ook de andere regionale
regimes van Syrië tot Jemen en van Jordanië tot Saoedi-Arabië in een proces dat door sommigen wordt
aangeduid als ‗creatieve vernietiging.‘
MuBarakObama..?
Aan een model voor een dergelijk geheime regime-omwenteling
wordt al gedurende decennia gewerkt door het Pentagon, allerlei
Amerikaanse inlichtingendiensten en verscheidene denktanks
zoals de RAND-Corporation, te beginnen met de destabilisering
van het presidentschap van generaal Charles de Gaulle van
Frankrijk in mei 1968. En nu dan gebeurt het voor het eerst sedert
de door de Amerikanen gesteunde omverwerping van een aantal
Oost-Europese regeringen zo‘n twintig jaar terug, dat Washington
het initiatief heeft genomen tot gelijktijdige operaties in een aantal landen tegelijk in het Midden-Oosten.
Het is een strategie die is ontsproten aan een bepaalde mate van wanhoop, welke niet zonder enig risico is
voor het Pentagon en op de lange termijn zelfs nadelig kan uitwerken voor Wallstreet. Wat de uitkomst ook
zal zijn voor de volken van de landen uit de regio en voor de rest van de wereld is tot nu toe erg onzeker.
Terwijl de uitkomst van de spontane acties van burgerlijke ongehoorzaamheid in de straten van Cairo, ander
steden in het land, maar ook in andere landen in de regio nog erg onzeker is, worden de contouren van een
Amerikaanse geheim strategie al wel steeds duidelijker.
Niemand kan iets inbrengen tegen de welgemeende grieven van de miljoenen Egyptenaren die de straten
met gevaar voor eigen leven bezet houden. Niemand kan de wreedheden van het Mubarak-regime, de vele
martelingen die er worden uitgevoerd en de onderdrukking van allerlei politieke en burgerlijk activisten
goedpraten.. Niemand kan iets inbrengen tegen de explosieve stijging van de voedselprijzen als gevolg van
de grondstoffenspeculanten op Wallstreet die de prijzen opdrijven omdat Amerika zonodig biobrandstof moet
gaan gebruiken.
Egypte is de grootste graanimporteur ter wereld en een groot deel hiervan komt uit de VS. Op de Chicago
Board of Trade (CBOT) (zeg maar de Amerikaanse graanmarkt –vert.) stegen de graanprijzen tussen juni en
november vorig jaar met meer dan 74 % en dat leidde in Egypte tot een inflatie van de voedselprijzen van
meer dan 30% ondanks allerlei regeringssubsidies.
Wat door CNN, BBC, Al Jazeerah en andere Westerse media absoluut wordt genegeerd is het feit dat wat
Mubarak in eigen land allemaal dacht te kunnen uitvreten, hij toch al een groot obstakel vormde voor de
Amerikaans agenda voor het Midden-Oosten.
Mubarak en Obama, geen toprelatie!
Er is geen woord van gelogen als we zeggen dat de relatie tussen Mubarak en Obama tot het absoluut
dieptepunt was gedaald. Mubarak was hevig gekant tegen het beleid van Obama over Iran en hoe om te
gaan met het nucleaire programma van dat land, over Obama‘s politiek ten opzichte van de landen rondom
de Perzische Golf, Syrië en Libanon, om nog maar te zwijgen van het Amerikaans-Israëlisch beleid ten
aanzien van de Palestijnse kwestie.[1]
Mubarak vormde een lastig obstakel voor de vergaande plannen van Washington voor de gehele regio,
Washington‘s ‗Groot Midden-Oosten Project‘, meer recenter wat gematigder aangeduid als het beter
klinkende ‗Nieuwe Midden-Oosten‘.
Hoe oprecht de beweegredenen ook zijn van de miljoenen die in Noord-Afrika en het Midden-Oosten de
straten zijn opgegaan, er kan niet worden ontkend dat Washington het tijdschema vaststelt en de
uiteindelijke uitkomst vormgeven van vergaande regimeomwentelingen in de hele Islamitische wereld. Op de
dag dat de wonderbaarlijk goed georganiseerde volksopstand begon bevonden hoge Egyptische militairen,
waaronder de chef van de generale staf luitenant-generaal Sami Hafez Enan en zijn kornuiten allemaal in
Washington op uitnodiging van het Pentagon. Dat kwam toevallig ook goed van pas om het leger niet tegen
de anti-Mubarakbetogers te laten optreden zodat de protesten gewoon verder konden uitgroeien.[2]

Nieuwsbrief nr. 118 – 21 februari 2011 - pag. 23

De gevolgde strategie ligt al zeker tien jaar in een bureaula van het Amerikaanse Ministerie van
Buitenlandse Zaken en het Pentagon. Nadat George W. Bush in 2001 zijn „Oorlog tegen het Terrorisme‟ had
uitgeroepen, werd het project aangeduid met de term ‗Greater Middle East Project‘.
Tegenwoordig is dat omgedoopt to het minder bedreigend klinkende ‗New Middle East Project‘. Het is een
strategie die landen in de regio moet openbreken van Marokko tot Afghanistan, de regio dat door de dikke
vriend van David Rockefeller Samuel Huntington werd beschreven in diens overbekende werk ‗Botsing der
Beschavingen‘ dat in ‗Foreign Affairs‘ werd gepubliceerd.
Mohamed ElBaradei: speelt 'de hoofdrol' in deze nieuwe productie. Een hoofdrol voor
niemand minder dan een Nobelprijswinnaar die toevallig ten tonele verschijnt om
leiding te geven aan de oppositie tegen het oude regime.
De opkomst van Egypte?
De hoofdrol van de nieuwe productie is weggelegd voor niemand minder dan een
Nobelprijswinnaar die toevallig ten tonele verschijnt om leiding te geven aan de
oppositie tegen het oude regime. De film schetst het beeld van een naadloze overgang
van een oud en versleten regime naar een Nieuw Egypte door een door het volk
uitgeroepen liberaal-democratische revolutie. Het is goed om eerst eens te kijken naar
de achtergrond van de acteurs alvorens wordt gekeken naar wat het lange termijn plan van Washington
inhoudt voor de Islamitische wereld van Noord-Afrika tot de Perzische Golf en uiteindelijk voor de
Islamitische bevolking van Centraal Azië tot aan de grenzen met China en Rusland.
Washington‟s „geweldloze‟ revoluties
De protesten die leidden tot het snelle ontslag door Mubarak van zijn hele regering, zo rap volgend op de
paniekvlucht van de president van Tunesië Ben Ali in Saoedische ballingschap, waren helemaal niet zo
‗spontaan‘ als Obama‘s minister van BZ Hillary Clinton noch de BBC, CNN of andere nieuwsagentschappen
in het Westen ons wilden doen laten geloven.
Ze werden georganiseerd volgens het Oekraïense model, uiterst hightech met uitgestrekte netwerken van
jongeren die via het internet met elkaar in contact stonden en met Mohammed ElBaradei en de uitgebannen
en duistere Moslim Broederschap, waarvan de banden met de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten
en de vrijmetselarij wijd en zijt bekend zijn.[3]
Op dit moment heeft de anti-Mubarakbeweging helemaal niets van een bedreiging voor de Amerikaanse
invloed in het gebied, integendeel zelfs. Het heeft erg veel weg van een andere door de Amerikanen
gesteunde omverwerping volgens het model uit 2003-2004 tijdens de kleurenrevoluties in Georgië en
Oekraïne en de mislukte Groene revolutie tegen Ahmedinedjad van Iran in 2009.
Op dit moment heeft de anti-Mubarakbeweging helemaal niets van een bedreiging voor de Amerikaanse
invloed in het gebied, integendeel zelfs..!
De oproep voor een algemene staking in Egypte en een Dag van Woede op 25 januari j.l. die aanleiding gaf
tot de massale protesten waarin om het aftreden van Mubarak werd geroepen, was uitgegaan door een
Facebook-organisatie die zichzelf de ‗6 aprilbeweging‘ noemde. De protesten waren zo wezenlijk en goed
georganiseerd dat het voor Mubarak aanleiding was zijn voltallige kabinet te ontslaan en een nieuwe vicepresident te benoemen in de persoon van generaal Omar Suleiman, voormalig Minister van
Inlichtingenzaken.
De 6-april-beweging wordt aangevoerd door ene Ahmed Maher Ibrahim, een 29-jarige civiel ingenieur, die
de Facebooksite heeft opgezet om de arbeiders op te roepen om op 6 april 2008 in staking te gaan.
Volgens een bericht in de New York Times uit 2009 waren toen al meer dan 800.000 voornamelijk jonge
Egyptenaren lid van Facebook en Twitter. In een interview met Carnegie Endowment in Washington ,
verklaarde het hoofd van de 6-april-beweging Maher ―Wij, als eerste jeugdbeweging in Egypte die op het
internet communiceert via Facebook en Twitter mikken op het bevorderen van de democratie door het
publiek op te roepen zich met het politieke proces bezig te houden.‖ [4]
Maher verkondigde tevens dat zijn 6-april-beweging steun verleende aan voormalig IAEA-voorman en
gedoodverfd Egyptisch presidentskandidaat ElBaradei samen met diens National Association for Change
(NAC) coalitie. Als leden van NAC werden genoemd George Ishak, leider van de Kefaya-beweging en
Mohamed Saad El-Katatni, president van het parlementaire blok van de controversiële Ikhwan ofwel de
Moslim Broederschap.[5]
Op dit moment speelt Kefaya een centrale rol in de ontwikkelingen in Egypte. Op de achtergrond kijkt de
meer discretere Broederschap mee.
In dit stadium wordt ElBaradei gezien als de centrale figuur in een toekomstige democratisch parlementaire
omwenteling in Egypte. Vreemd genoeg heeft de man, ofschoon hij de laatste dertig niet in Egypte
woonachtig is geweest, de steun verworven van iedere denkbare fractie binnen het Egyptisch politiek
spectrum van de communisten tot de Broederschap, Kefaya en de 6-aprilactivisten.[6]
Afgaande op de kalme uitstraling die ElBaradei aan de dag legt in interviews van CNN geniet hij kennelijk
ook de volledige steun van de leidende Egyptische generaals die zich om welke reden dan ook tegen
Mubarak hebben gekeerd, alsmede van een stelletje invloedrijke figuren in Washington…
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Kefaya – Pentagon en „geweldloze oorlogvoering‟
Kefaya zit in het centrum van de organisatie van de Egyptische
protestdemonstraties die de kandidatuur van ElBaradei steunen. Het woord
´Kefaya´ laat zich vrij vertalen als ―Genoeg!‖
Kefaya-symbool: 'Genoeg!'
Vreemd genoeg werden de plannenmakers van de Amerikaanse ´National
Endowment for Democracy´ (NED) [7] en daarmee verweven NGO´s (Niet
Gouvernementele Organisaties – vert.)‘ kennelijk steeds weer ‗beroofd‘ van hun
pakkende creatieve benamingen. Behalve de naam die zij voor Egypte in
gedachten hadden, kozen de door de Amerikanen gefinancierde NGO‘s ervoor
naam van de ‗Roze Revolutie‘ in 2003 in Georgië te wijzigen in ‗Kmara‘ om daarmee de jeugdbeweging, die
aan de wieg stond van de omverwerping van de regering, aan te duiden. Het Georgische woord ‗Kmara‘
betekent toevallig ook ‗Genoeg!‖
Kefaya in Egypte en Kmara in Georgië werden opgericht door de door Washington gefinancierde trainers
van de NED en andere groepen zoals de groep van Gene Sharp die aan het hoofd staat van de ‗Albert
Einstein Institution‘, een misleidende benaming voor een instituut dat zich bedient van wat volgens Sharp
moet worden gezien als een ‗geweldloosheid als middel tot oorlogvoering‘. [8]
De verschillende jongerennetwerken in Georgië werden zorgvuldig geïnstrueerd, net als die van Kefaya
trouwens, als een op zich zelf staand, gedecentraliseerd netwerk van cellen, dat opzettelijk geen centrale
organisatie kent die kan worden doorbroken waardoor de beweging tot staan zou kunnen worden gebracht.
De training van activisten in de techniek van geweldloos verzet werd gegeven in sportscholen waardoor het
er allemaal tamelijk onschuldig uitzag. Activisten werden ook getraind in politieke marketing, het omgaan
met de media, alsmede in methodieken voor het mobiliseren en rekruteren van nieuwe leden…
De formele naam van Kefaya luidt ‗Egyptian Movement for Change‟. De beweging werd in 2004 opgericht
door een groepje Egyptische intellectuelen in het huis van Abu ‗l-Ala Madi, de leider van de al-Wasat-partij,
die op haar beurt naar verluidt in het leven werd geroepen door de Moslim Broederschap. [9] Kefaya was
uitsluitend bedoeld als coalitiebeweging die gericht was op het oproepen tot de val van Mubarak.
Kefaya, als onderdeel van de organisatieloze 6-april-beweging, profiteerde al in een vroeg stadium van de
nieuwe sociale media en digitale technologie, die zij gebruikte als voornaamste middel om de bevolking te
mobiliseren. In het bijzonder politieke bloggers, het posten van ongecensureerde YouTube-filmpje en
fotoreportages werden handig en uiterst professioneel toegepast. Al eerder in 2009 had Kefaya reeds via
deze communicatiekanalen berichten verspreid waarin werd opgeroepen de kandidatuur van ElBaradei te
steunen tijdens de voor 2011 geplande verkiezingen.[10]
RAND en Kefaya..
Uitgerekend de denktank van het Amerikaanse leger, de RAND Corporation heeft een gedetailleerd
onderzoek ingesteld naar Kefaya. ―Het Kefaya-onderzoek werd‖, zoals RAND zelf vermeldt, ―werd
gesponsord door het Ministerie van Defensie, de gezamenlijke stafchefs, het Gemeenschappelijk
Commando, het departement van de Marine, het Corps Mariniers, de defensiediensten en de
legerinlichtingendiensten.” [11]
Is er een aardiger stelletje democratie-gezinde dames en heren voor te stellen…? Nauwelijks toch?
Mubarak dient vooral niet te worden afgebeeld als vriend van de VS. Het dient
(volgens o.a. de RAND-corporation) te gaan om het beeld van het afzetten van
een oude-bestuurder, 'niet van deze tijd'..!
In hun rapport uit 2008 aan het Pentagon schetsen de onderzoekers van RAND
het volgende met betrekking tot het Egyptische Kefaya:
“De Verenigde Staten zijn verklaard voorstander van democratisering in de
Arabische wereld, in het bijzonder sedert de aanslagen van september 2001
door terroristen afkomstig uit Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten,
Egypte en Libanon. Deze interesse maakt deel uit van pogingen te komen tot
vermindering van destabiliserend politiek geweld en terrorisme.
Zoals President George W. Bush in 2003 opmerkte in zijn toespraak voor de
National Endowment for Democracy, ―Zo lang als het Midden-Oosten een plaats blijft waar vrijheid niet tot
bloei komt, zal het altijd een plek blijven van stagnatie, afkeer en geweld dat makkelijk kan worden
geëxporteerd.‖ (Het Witte Huis, 2003).
De Verenigde Staten hebben verschillende middelen ingezet voor het bevorderen van het
democratiseringsproces, met inbegrip van militaire interventie die, ofschoon gelanceerd om andere redenen,
de installatie van een democratische regering als een van de doelstellingen had.
Binnenlandse hervormingsbewegingen verkeren echter in de beste positie om het democratiseringsproces in
eigen land op gang te brengen.” [12]
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RAND onderzoekers hebben jaren besteed aan het perfectioneren van de methodieken voor
onconventionele omverwerpingen van regeringen onder de noemer ‗zwermen‘, de methode van het inzetten
van massabewegingen van digitaal met elkaar in verbinding staande jongeren die snelle
protestmanifestaties organiseren ontwikkelen naar het voorbeeld van een geïrriteerde zwerm bijen.[13]
Washington, alsmede de verzameling mensenrechtenorganisaties en allerlei geweldloze
democratiseringsbewegingen, waar het de hand in heeft, hebben de laatste tientallen jaren vertrouwd op het
op subtiele en ‗spontane‘ manier voeding geven aan lokale binnenlandse protestbewegingen teneinde een
pro-Amerikaanse regime in het zadel te helpen en zodoende de Pentagon-agenda naar voren te kunnen
schuiven voor wereldomvattende ‗Full Spectrum Dominantie‘.
Het RAND-onderzoek naar Kefaya stelt in haar eindoordeel en aanbevelingen aan het Pentagon het
volgende: “De VS-regering steunt reeds pogingen van organisaties als het Amerikaans Instituut voor
Internationale Betrekkingen en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Gegeven het
huidige negatieve imago van de Verenigde Staten in de regio, kunnen Amerikaanse
hervormingsinitiatieven het best worden uitgevoerd door niet-gouvernementele organisaties en nonprofit-instellingen.” [14]
Het onderzoeksrapport van RAND uit 2008 was nóg stelliger over toekomstige Amerikaanse steun en
andere ‗hervormings‘-bewegingen:
“De regering van de VS zou niet-gouvernementele organisaties (NGO‟s) moeten aanmoedigen om
trainingen te organiseren voor hervormers, waaronder het geven van leiding aan het vormen van coalities en
hoe om te gaan met interne geschillen over de aanpak van het democratiseringsproces. Academische
instituties (of zelfs niet-gouvernementele organisaties die gelieerd zijn aan Amerikaanse politieke partijen,
zoals het Internationaal Republikeins Instituut of het Democratisch Instituut voor Internationale
betrekkingen), zouden dergelijke trainingen voor hun rekening kunnen nemen, waardoor
hervormingsgezinde leiders in staat worden gesteld te leren hoe ze hun verschillen op vreedzame en
democratische wijze kunnen overbruggen.
Zoals duidelijk blijkt uit de adviezen van RAND aan de regering van de VS..:
RAND helpt met het maken van politiek beleid, door onderzoek en analyse. Haar
kernkwaliteiten zijn daarbij 'objectiviteit en kwaliteit'..! (klik voor lead)
Amerikaanse communicatiebedrijven zouden ook kunnen helpen ervoor te zorgen
dat websites van actievoerende hervormers operationeel kunnen blijven en zij
zouden tevens kunnen investeren in technologieën zoals
„anonymizers‟(technieken voor het waarborgen van de anonimiteit – vert.) om zo
bescherming te bieden tegen opsporingsdiensten van de regering.
Dit zou ook kunnen worden bereikt door het inzetten van technologische
beveiligingsmiddelen teneinde te voorkomen dat regimes het internet en de
websites van de actievoerende partijen saboteren. “ [15]
Zoals te lezen staat in de Kefaya monografie, werd de oprichting van deze organisatie in 2008 voorbereid
door het ‗Initiatief voor Alternatieve Strategieën‟ van de RAND-divisie voor Nationale Veiligheid‘ en
gesponsord door het ‗Rapid Reaction Technology Office‘ van de dienst binnen het Ministerie van Defensie
voor ‗Acquisitie, Technologie en Logistiek‘.
Hier dient te worden benadrukt dat het ‗Initiatief voor Alternatieve Strategieën‘ zich ook bezighoudt met
‗onderzoek naar creatief gebruik van de media, radicalisering van jongeren, burgerlijke betrokkenheid bij het
tegengaan van sektarisch geweld, het treffen van voorzieningen voor sociale dienstverlening voor
gedupeerde en gekwetste bevolkingsgroepen binnen de samenleving en het onderwerp van dit artikel:
‗alternatieve bewegingen‘. [16]
Obama en Egypte
Vlak voor Obama‘s reis naar Cairo in mei 2009 voor een ontmoeting met Mubarak, ontving Hillary Clinton
een aantal jonge Egyptische activisten in Washington onder auspiciën van ‗Freedom House‟, ook alweer
zo‘n ‗mensenrechtenclub‘ met een lange geschiedenis van bemoeienissen in door Amerika gesubsidieerde
omverwerping van allerlei regimes van Servië tot Georgië en Oekraïne en andere zogenaamde ‗Kleuren
Revoluties‘.
Clinton en de Staatssecretaris voor het Nabije Oosten, Jeffrey Kelman hadden een ontmoeting met zestien
activisten aan het eind van een twee maanden durende studiebeurs die was georganiseerd in het kader van
het ‗Nieuwe Generatie Programma‘ van het Freedom House.[17]
‗Freedom House‘ en de door de regering gesubsidieerde NGO voor regimeveranderingen NED -National
Endowment for Democracy (NED) bevinden zich in het centrum van de storm van opstanden die nu door de
Islamitische wereld raast. Ze passen in de geografische context van wat George W. Bush na 2001 zijn
‗Greater Middle East Project‘ noemde, dat tot doel had ‗democratie‘ en een ‗liberale vrije markteconomie‘ te
brengen teneinde politieke omwentelingen te bewerkstelligen in Islamitische landen van Marokko tot
Afghanistan.
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Maar als Washington het heeft over het introduceren van een vrije markteconomie, moet je gaan oppassen.
Het is min of meer een codewoord voor het inlijven van die economieën in het systeem van de dollar met
alles dat daarbij hoort.
Washington‘s National Endowment for Democracy (NED) in een uitgebreidere agenda
Als we een lijst met landen in de regio zouden moeten opstellen waar sprake is van massale
protestbewegingen sedert de gebeurtenissen in Tunesië en Egypte en al die landen op de landkaart zouden
markeren, dan vinden we een nagenoeg perfecte overeenkomst van de huidige protestlanden met de
oorspronkelijke kaart van het ‗Greater Middle East Project‘ van Washington die onder de regering van Bush
Jr na 2001 voor het eerst werd vrijgegeven.
Dit boek uit 2004 beschrijft de waanzinnig brutale manier waarop de VS in het verleden
democratische regimes omver wierp, om macht uit te oefenen. De tijden lijken
verandert, want het gaat allemaal wat subtieler...! (klik voor lead)
Washington‘s NED is achter de schermen heimelijk betrokken bij het voorbereiden van
een golf van destabilisering door heel Noord-Afrika en het Midden-Oosten sinds de
Amerikaanse invasies tussen 2001 en 2003 van Afghanistan en Irak. De lijst van
plekken waar NED actief is, is zeer onthullend.
Op de website van NED staan landen als Tunesië, Egypte, Jordanië, Koeweit, Libië,
Syrië, Jemen en Soedan, maar ook, en dat is verrassend Israël. Toevallig zijn al die
landen in deze tijd onderwerp van ‗spontane‘ opstanden die pleiten voor een
regeringswisseling.
Het ‗Internationaal Republikeins Instituut‘ en het ‗Nationaal Democratisch Instituut voor
Internationale Betrekkingen‘ die in het RAND-rapport over Kefaya worden genoemd zijn gesubsidieerde
organisaties van de in Washington gehuisveste en met Amerikaans belastinggeld ‗National Endowment for
Democracy‘.
NED is het coördinerend orgaan voor de destabilisatie en omverwerping van regimes. Ze zijn actief van
Tibet tot Oekraïne, van Venezuela tot Tunesië, van Koeweit tot Marokko en houden zich bezig met het
herinrichten van de wereld na het uiteen vallen van de Sovjet-Unie tot wat George H.W. Bush (die ouwe) in
1991 tijdens een toespraak voor het Amerikaanse Congres zo triomfante,ijk aankondigde als de dageraad
van een Nieuwe Wereld Orde. [18]
Als architect en eerste hoofd van NED vertelde Allen Weinstein in 1991 tegen de Washington Post dat „wat
wij vandaag de dag doen vijfentwintig jaar geleden in het geheim werd gedaan door de CIA.‟ [19]
In de Directieraad van NED zit of zaten onder andere:
voormalig Minister van Defensie en Hoofd van de CIA Frank Carlucci van de ‗Carlyle Group‘;
gepensioneerde NAVO-generaal Wesley Clark;
de neo-conservatieve oorlogsfanaat Zalmay Khalilzad die ook al de architect was van de Afghaanse oorlog
van Bush Jr. en daar later ambassadeur werd en ook tekende voor de bezetting van Irak.
Een ander lid van de raad van NED is Vin Weber, die een onafhankelijke commissie voorzat over
‗Amerikaans beleid inzake de hervormingen in de Arabische Wereld‖, samen met de voormalig Minister van
Buitenlandse Zaken Madeleine Albright. Weber was de oprichter van het zeer oorlogszuchtige denktank voor
het ‗Project voor een Nieuw Amerikaans Tijdperk‘ met Dick Cheney en Donald Rumsfeld, die al in 1998
fervent voorstanders waren van een geforceerde politieke omwenteling in Irak.[20]
NED wordt verondersteld een private, niet-gouvernementele stichting zonder winstoogmerk te zijn, maar
men ontvangt een jaarlijkse toelage voor het internationale werk vanuit het Amerikaans Congres. De
‗National Endowment for Democracy‘ is volledig aangewezen op belastinginkomsten, maar omdat NED geen
overheidsdienst is, is er geen toezicht door het Congres, zoals te doen gebruikelijk.
NED gelden worden doorgesluisd naar vier ‗kernstichtingen‘:
het ‗Nationaal Democratisch Instituut voor internationale betrekkingen‘, gelieerd met de Democratische
Partij,
het ‗Internationaal Republikeins Instituut van de Republikeinse Partij‘,
het Amerikaans Centrum voor Internationale Solidariteit dat verbonden is aan de AFL-CIO vakbond alsmede
met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
het Centrum voor internationale Private Ondernemingen dat weer in nauw contact staat met de Amerikaanse
Kamer van Koophandel.
De vroegere politiek analiste Barbara Conry van het CATO Institute merkte ooit eens op dat: “NED voordeel
heeft van de zogenaamde privéstatus bij het beïnvloeden van buitenlandse verkiezingen, een activiteit die
veel verder reikt dan het terrein van het „Agency for International Development‟ of „United States Information
Agency‟ en in andere gevallen alleen maar mogelijk zou zijn via geheime CIA-operaties. Het is ook wel de
moeite waard hier te vermelden dat dergelijke activiteiten volstrekt illegaal zijn voor groepen die in de
Verenigde Staten actief zijn.” [21]
Het is veelbetekenend dat NED gedetailleerd melding maakt van haar activiteiten in de hedendaagse
Islamitische landen, waaronder Egypte, Tunesië, Jemen, Jordanië, Algerije, Koeweit, Marokko, Libanon,
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Libië, Syrië, Iran en Afghanistan. In het kort komt het erop neer dat elk land dat nu de aardverschuiving voelt
van de hervormingsprotesten die nu door het Midden-Oosten en Noord-Afrika raast, per definitie doelwit is
van NED. [22]
In 2005 hield George W. Bush een toespraak voor het NED. In een lang en breedvoerig betoog, waarin hij
het Islamitisch radicalisme aanwees als de nieuwe vijand door het te vergelijken met het kwaad van het
communisme en zich met opzet bediende van de mildere term ‗Een Ruimdenkend Midden-Oosten‘ in plaats
van het fanatiekere ‗Een Groter Midden-Oosten‟ dat toen al veel stof had doen opwaaien in de Islamitische
wereld, verklaarde Bush,
Voormalig president van de machtige Verenigde Staten, George W. Bush
―Het vijfde element van onze strategie in de oorlog tegen het terrorisme is de
militante rekruten de wind uit de zeilen te nemen door haat en afkeer te vervangen
door democratie en hoop op een breder Midden-Oosten. Dit zal een moeizaam
lange termijn project zijn, maar er is geen enkel alternatief.
Onze toekomst en de toekomst van dat gebied zijn met elkaar verbonden. Als een
ruimdenkend, breder Midden-Oosten opgroeit in bitterheid, als al die landen zo
onderontwikkeld blijven en radicale elementen de gemoederen van miljoenen
mensen ophitsen, dan vormt dat deel van de wereld een bron voor een eindeloos conflict en toenemend
gevaar voor onze en volgende generaties.
Als de volkeren van die regio wordt toegestaan hun eigen toekomst te bepalen en zich op eigen kracht
ontwikkelen, waarbij mannen en vrouwen vrijelijk kunnen deelnemen, dan zal het extremisme worden
gemarginaliseerd en de toestroom van gewelddadig radicalisme naar de rest van de wereld afnemen en
uiteindelijk een halt worden toegeroepen….
Wij moedigen onze vrienden in het Midden-Oosten, in Egypte en Saoedi-Arabië aan om de weg van
hervormingen in te slaan, zodoende hun eigen samenleving te versterken in de strijd tegen het terrorisme
door het respecteren van rechten en vrije keuzes van het eigen volk. Wij staan schouder aan schouder met
dissidenten en bannelingen tegen onderdrukkende regimes, omdat wij weten dat de hedendaagse
dissidenten de democratisch gekozen leiders van de toekomst zullen zijn….” [23]
Het Amerikaans project voor een „Groter Midden-Oosten‟
De zich steeds verder uitbreidende Amerikaanse operaties voor de omverwerping van regimes van Tunesië
tot Soedan, van Jemen tot Egypte tot Syrië kunnen het best worden beschouwd binnen de context van het
lange termijn beleid van het Pentagon en het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de gehele Islamitische
wereld van Kaboel in Afghanistan tot Rabat in Marokko.
De ruwe opzet van dit beleid, gedeeltelijk gebaseerd op hun successen op dit gebied met regimes in het
Oost-Europese blok binnen het Warschaupact, was een initiatief van de vroegere Pentagon consultant en
neoconservatief Richard Perle en de latere medewerker van Bush Douglas Feith. Zij stelden daartoe een
document op ten behoeve van de toenmalige nieuwe Israëlische Likoetpartij van Benjamin Netanyahu in
1996.
Achter de façade van zogenaamde democratische hervormingen van autocratische regimes in de hele regio,
vormt dat project voor een groter Midden-Oosten nog steeds een blauwdruk voor het uitbreiden van de
Amerikaanse militaire invloed en voor het openbreken van de geleide economieën in alle landen in de regio
van Marokko tot aan de grenzen met China en Rusland.
Die beleidsaanbevelingen waren getiteld: ‗Een radicale Breuk: Een nieuwe Strategie voor de Veiligheid in
het Midden Oosten‟. Het was het allereerste document van een Amerikaanse denktank waarin openlijk werd
opgeroepen om Saddam Hoessein uit de weg te ruimen in Irak, voor een agressieve militaire stellingname
tegen de Palestijnen, en het aanpakken van Syrië en Syrische doelen in Libanon.[24] Naar verluidt borg de
regering Netanyahu het rapport van Perle-Feith in een bureaula gedumpt omdat het veel en veel te riskant
werd geacht.
Na de gebeurtenissen van 911 keerden de neo-conservatieve haviken rond Perle en anderen terug en gaf
de regering Bush de hoogste prioriteit aan een uitgebreidere versie van het Perle-Feith-document waarbij
het ‗Greater Middle East Project‟ van start ging. Feith werd door Bush benoemd als zijn Onderminister van
Defensie. Achter de façade van zogenaamde democratische hervormingen van autocratische regimes in de
hele regio, vormt dat project voor een groter Midden-Oosten nog steeds een blauwdruk voor het uitbreiden
van de Amerikaanse militaire invloed en voor het openbreken van de geleide economieën in alle landen in
de regio van Marokko tot aan de grenzen met China en Rusland.
In mei 2009, nog voordat het gerommel van de Amerikaanse bombardementen op Bagdad nog maar goed
en wel waren geluwd, verkondigde George W. Bush, iemand die niet echt zal worden herinnerd als een
vriend van de democratie, zijn beleid van de verspreiding van de democratie in de hele regio en merkte
expliciet nog eens op dat het in de bedoeling lag om binnen tien jaar in het Midden-Oosten een AmerikaansMidden-Oosten vrijhandelsgebied te vestigen.‖ [25]
Voorafgaand aan de G8 top in juni 2004 op Sea Island in Georgië, vaardigde Washington een document uit
getiteld ‗G8-Greater Middle East Partnership‟. In het hoofdstuk getiteld ‗Economische Mogelijkheden‘ stond
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de dramatische oproep van Washington voor „een economische transformatie die qua omvang gelijk is aan
die in de communistische landen van Centraal en Oost-Europa‟.
In het document stond dat ―versterking van de privésector de sleutel vormde tot voorspoed en democratie in
de regio‖. In misleidende bewoordingen werd gesteld dat door het gedurende vijf achtereenvolgende jaren
verstrekken van microkredieten ter waarde 100 miljoen dollar per jaar, 1,2 miljoen startende ondernemers –
waarvan 750.000 vrouwen - zouden kunnen worden verlost uit hun armoedig bestaan als ze elk een lening
van US$ 400.- zouden aangaan. [26].
Het Amerikaanse plan voorziet in de overname van het regionale bankwezen en de financiële handel door
nieuwe, zogenaamde internationale instituties, zoals de Wereldbank en het IMF, die de facto door de
Amerikanen worden gedomineerd, en de Wereld Handels Organisatie.
Het doel van het lange termijn plan van Washington is het verkrijgen van de volledige controle over
de olieopbrengsten, en dus per definitie over de volledige economie in de hele regio, van Marokko tot
de grenzen van China en alle landen daartussen. Het gehele project is even brutaal als wanhopig.
Nadat het G8 document in 2004 was uitgelekt en werd gepubliceerd in de Arabische krant Al-Hayat, groeide
in de hele regio het verzet ertegen en met name tegen de gebezigde Amerikaanse definitie van een ‗Greater
Middle East‘. Of zoals een artikel in het Franse dagblad Le Monde Diplomatique in april 2004 het stelde:
“naast alle Arabische landen, gaat het ook over Afghanistan, Iran, Pakistan, Turkije en Israël, die allemaal
gemeen hebben dat ze in de zone liggen waar de weerstand tegen de Amerikanen het grootst is, en waarin
het Islamitisch fundamentalisme in zijn anti-Westerse vorm het meest wijdverbreid is.” [27]
Hier dient te worden opgemerkt dat de NED ook binnen Israël zeer actief is met een aantal programma‘s.
In 2004 was er sprake van felle oppositie van twee leiders in het Midden-Oosten – Hosni Mubarak van
Egypte en de Koning van Saoedi-Arabië – waardoor de ideologische fanatiekelingen in de Bush-regering
zich gedwongen zagen hun plannen voor een ‗Groter Midden-Oosten‘ voorlopig in de ijskast te zetten.
Zal het Werken?
Terwijl ik dit artikel op schrift stel is het onduidelijk wat de laatste ontwikkelingen zijn in de door de
Amerikanen geleide destabilisering van de Islamitische wereld en wat het uiteindelijk zal brengen. Het is niet
duidelijk welk resultaat een door de Verenigde Staten gedomineerde Nieuwe Wereld Orde voor Washington
zal opleveren. Hun agenda is wel duidelijk: het creëren van een Groter Midden-Oosten waarin de VS stevig
grip heeft op de kapitaalmarkt en de energiestromen naar China, Rusland en de Europese Unie teneinde die
markten in het gareel te houden mochten zij in de toekomst overwegen zich te willen onttrekken aan die
Nieuwe Wereld Orde.
De enorme implicaties voor de toekomst van Israël.
Een Amerikaanse commentator zei het als volgt: ―Israël houdt er rekening mee dat wanneer Mubarak gaat,
(‗als Amerika Mubarak laat gaan‘), gaat Egypte ook. Als Tunesië gaat, vallen Marokko en Algerije ook om.
Turkije is al weg (waarvoor de Israëli zelf de schuld op zich kunnen nemen). Syrië valt (gedeeltelijk omdat
Israël dat land de toegang tot het Meer van Galilei en dus de drinkwatertoevoer ontzegde). Gaza is al in handen van Hamas, en de Palestijnse Autoriteit zal mogelijk ook in handen van Hamas komen. Hierdoor komt
Israël terecht tussen de overblijfselen van het falende beleid van militaire overheersing in de regio.‖ [28]
William Engdahl is een uiterst erudiet wetenschapper, die ons voorgaat in
bewustwording van donkere manipulaties op vele terreinen. (Klik op zijn foto voor een
ander artikel van zijn hand, hier op WantToKnow)
De strategie van de ‗Creatieve Vernietiging‘ van Washington is duidelijk oorzaak van
veel slapeloze nachten voor niet alleen de hele Islamitische wereld, maar volgens
zeggen ook voor Tel Aviv en op de lange termijn zeker niet minder voor Peking en
Moskou en heel Centraal-Azië.
***
©F. William Engdahl
Ook auteur van „ Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World
Order‟. Zijn boek „A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World
Order‟ werd recent opnieuw uitgegeven.
Ook schreef hij over de misdadige manipulaties die de voedselindustrie uithaalt: „Seeds of Destruction‟,
waarover we HIER een artikel plaatsten.
William Engdahl kan worden bereikt via zijn website www.engdahl.oilgeopolitics.net.
Voetnoten:
[1] DEBKA, Mubarak gelooft dat zijn door de Amerikanen gedomineerde leger zijn vertrek wenst, 4 februari
2011, gelezen op www.debka.com/weekly/480/. DEBKA is open over de goede banden met Israëlische
geheime diensten. Hoewel dit goed moet worden meegewogen bij het lezen van hun publicaties, zijn
sommige documenten het zeker waard nader te worden onderzocht.
Bron en overige voetnoten: http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/opstand-egypte-voert-de-vs-deregie-egypte-pas-op/
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Gevraagd: hulp bij experiment vaststellen steeds snellere poolverschuiving
De Zuidpool vanuit de ruimte. Staat onze planeet inderdaad op de rand van
dramatische veranderingen?
De Amerikaanse auteur en voormalige FBI-agent Stan Deyo heeft urgent hulp
nodig bij het uitvoeren van een wereldwijd experiment om te bepalen of de poolas,
zoals de eerste testresultaten laten zien, steeds sneller aan het verschuiven is.
Vooral het feit dat niet alleen de magnetische noordpool maar ook de draaiing van
de aardas dramatisch aan het veranderen zou zijn is volgens hem zeer
verontrustend.
Op Deyo's eerste oproep enkele dagen geleden om mee te doen aan het zwaartekracht experiment kwamen
van over de hele wereld een overweldigend aantal reacties. Om een goed beeld te krijgen van de
veranderingen die behalve in de magnetische poolas ook in de draaiing van de aardas gaande lijken te zijn
vraagt hij nog deelnemers die wonen in de volgende gebieden: Tasmanië; Northern Territory (bij Darwin) en
Queensland (noordelijke punt) in Australie; Singapore; Ethiopië; Madagascar; Thule (Groenland); Barrow of
Prudhoe Bay (Alaska); Hawaii en Antarctica (dus mocht u daar 'toevallig' op vakantie zijn....).
Deyo zal het wereldomvattende onderzoek binnenkort op zijn website plaatsen. Volgens eigen zeggen heeft
hij van een research assistent in Nieuw Zeeland zorgwekkende testresultaten ontvangen die erop wijzen dat
het zwaartekrachtveld van de Aarde aan het veranderen is, waaruit zou blijken dat er een poolomkering
gaande is.
Het materiaal dat nodig is om de test uit te voeren is simpel te verkrijgen: een kleine spoel koperdraad (AWG
nr. 28 of iets groter), een 12 volts accu, een laseraanwijzer (/-waterpas), wat tape en een klein en licht
spiegelend voorwerp, bijvoorbeeld gemaakt van een deel van een oude DVD(-ROM) of CD.
Mocht u zich op het zuidelijk halfrond bevinden (op het noordelijk halfrond zijn inmiddels voldoende testen
gedaan) en uit interesse ook mee willen doen, stuur dan een email aan standeyo@standeyo.com. Dan zendt
hij u instructies om de ondergaande testopstelling te bouwen en het experiment uit te voeren:
Diverse wetenschappers vegen overigens de vloer aan met de theorie
dat een poolomkering wereldwijde rampzalige gebeurtenissen zal
veroorzaken. Dr. Carol Raymond, verbonden aan NASA's Jet Propulsion
Lab, noemt het bijvoorbeeld 'belachelijk' dat de poolverschuiving iets te
maken zou hebben met de huidige extreme weersomstandigheden zoals
de recente superstormen in de VS en Australië. Ook volgens het
Russische Institute of Solar Terrestrial Physics in Siberië is er geen enkel
wetenschappelijk aantoonbaar verband tussen (veranderingen in) het
magnetische veld van de aarde en het weer in het algemeen. (2)
De magnetische noordpool is overigens inderdaad aan het verschuiven
en zou in het huidige tempo van ca. 40 kilometer per jaar rond 2050 in
Siberië kunnen zijn aanbeland. Het magnetische veld van de Aarde is
volgens deze wetenschappers echter altijd aan veranderingen
onderhevig. Tevens zou er geen enkele reden zijn aan te nemen dat een
magnetische poolomkering ook maar enige gevolgen zou hebben voor
onze planeet. Een verandering van de stand en/of draaiing van de
aardas, waar Deyo op wijst, zal het aanzien van de Aarde echter wél
totaal kunnen veranderen.
Xander - (1) Stan Deyo - (2) Fox News -Zie ook:
05-02: Helft Noordelijk Halfrond bedekt met sneeuw; Schommeling Aarde
gestopt, wijst op nieuw IJstijd

Wederom bewijs dat de originele UA175 nimmer in de toren is gevlogen
Complete artikel: pilotsfor911truth.org
Door alle discussies in de afgelopen jaren m.b.t. de 911 attack is er een crystal clear doch niet eerder
opgemerkt simpel vaststaand feit dat United Airlines 175 met tailnumber N612UA nimmer in de toren kan zijn
gevlogen. Velen herinneren zich wellicht nog die dame op straat die riep dat het geen airliner was en er geen
ramen zichtbaar waren etc. etc.
Welnu, een opmerkzame onderzoeker heeft de foto/video beelden bekeken van het toestel en merkt op dat
de buik volledig grijs/zilver is van kleur en dat ALLE United Airline kisten aan de onderzijde zijn gespoten in
de company colors Purple/Blue. Google maar op foto's van N612UA en stel het zelf vast.
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Europese Centrale Bank vreest bankrun in 2011
Ieren halen in 3 maanden tijd bijna 1/4 van hun spaarrekeningen leeg
Volgens steeds meer financiële topmannen is er geen redden meer aan
en zullen de landen van de eurozone één voor één als dominostenen
omvallen, totdat het hele systeem in elkaar stort.
Het hoofd van de Duitse Bundesbank, Axel Weber, is de laatste in een
lange rij financiële topmannen die het zinkende schip verlaten. Door de
focus van de internationale media op de revolutie in Noord Afrika
hebben veel mensen duidelijk niet in de gaten wat er achter gesloten deuren van Europa's hoogste
financiële instelling, de Europese Centrale Bank (ECB) besproken wordt, namelijk de reële angst dat er in
2011 een massale bankrun in Europa zal plaatsvinden.
Het nieuws dat de vertrekkende president van de Bundesbank niet het nieuwe hoofd van de ECB wil worden
kwam als een volslagen verrassing. Nadere analyse wijst echter uit dat het een volkomen logische beslissing
was van Weber. Aan het einde van januari 2011 liet de inmiddels afgezette Egyptische president Mubarak bij
het uitbreken van de protesten onmiddellijk de beurs en de banken sluiten. De ECB volgde deze
ontwikkeling nauwgezet en hielp de toen nog in functie zijnde president aan vers bijgedrukt geld, zodat er na
de heropening van de banken geen massale paniek zou uitbreken.
De ECB-bankiers wilden namelijk ten koste van alles voorkomen dat een eventuele massale paniek onder
de Egyptenaren zich verder zou verspreiden door Noord Afrika en naar Europa. Slechts enkele dagen
eerder had Lorenzo Bini Smaghi, een hoog directielid van de ECB, in een interview voor het eerst openlijk
gesproken over het gevaar van een bankrun in Europa.
Bij een bankrun proberen veel mensen tegelijk hun geld en spaartegoeden van hun rekeningen af te halen.
Omdat iedere bank slechts een heel klein percentage cash geld bezit -het leeuwendeel van het (grotendeels
digitale) vermogen is geïnvesteerd en belegd-, zijn de pinautomaten bij een bankrun heel snel leeg en volgt
een technisch bankroet. Volgens sommige schattingen zullen slechts 1 op de 20 mensen geld kunnen
opnemen vóórdat de banken en pinautomaten noodgedwongen moeten sluiten.
ECB-directielid Smaghi verklaarde dat zodra in een land zoals bijvoorbeeld Ierland het staatsbankroet dreigt,
de rekeninghouders het vertrouwen verliezen in hun banken en er vervolgens een bankrun kan ontstaan.
Mohammed el-Erian, hoofd van één van de grootste beleggingsfondsen ter wereld (Pimco), voorspelde zo'n
bankrun al in 2010 - en werd daarvoor uitgelachen. Inmiddels laat ook de bekende -of beruchteAmerikaanse Council on Foreign Relations echter weten dat er met het oog op de situatie in Ierland en
Spanje de komende maanden een bankrun verwacht kan worden.
Op 3 januari 2011 brachten CNN en het zakenmagazine Fortune gezamenlijk het nieuws '2011: Jaar van de
Bankrun? - Zal een bankrun Europa op zijn knieën brengen?' Volgens dit bericht zal de toenemende angst
onder Europese rekeninghouders er toe leiden dat steeds meer mensen hun geld van de bank zullen halen.
Het zou slechts nog een kwestie van tijd zijn voordat de gewone man zijn vertrouwen in de banken zal
verliezen. Nu heeft dus ook ECB-directielid Lorenzo Bini Smaghi zich bij deze visie aangesloten.
Uit Ierland -het groene eiland dat diep in de rode cijfers verkeert- komen net als uit Griekenland de afgelopen
weken verontrustende berichten. Het bankensysteem in beide landen staat onder steeds grotere druk omdat
er massale hoeveelheden geld worden opgenomen. Voorbeeld: de Ierse spaarders hebben in de laatste 3
maanden 23,7% van hun vaststaande rekeningen gehaald en in andere landen ondergebracht. De Ierse
centrale bank moet maandelijks vele miljarden van de ECB lenen om überhaupt nog te kunnen functioneren.
Niet voor niets werd de status van Ierland door het kredietbeoordelingsbureau Moody's afgewaardeerd naar
'junk' (rotzooi). Landen zoals Griekenland, Spanje en Portugal staan er even beroerd voor. De scheidende
president van de Bundesbank Axel Weber hoeft niet over profetische gaven te beschikken om te zien hoe
lang het huidige systeem nog intact zal blijven vóórdat het instort. Zodra dat gebeurt -volgens de mensen die
het kunnen weten dus al in 2011- zit hij in ieder geval niet aan het hoofd om er de verantwoordelijkheid voor
te hoeven nemen.
Xander - (1) KOPP Online
Reactie
Jammer dat de meesten van jullie de VPRO-uitzending "Wat gebeurt er als de Euro valt?" van twee weken
geleden echt gemist hebben. In deze documentaire zijn er aantal scenario's te zien; Precies zoals het
Xandernieuws over vrees ECB voor bankrun worden Ierland, Portugal, Spanje en Griekenland in één adem
genoemd! Ook Italië en België worden genoemd. Reken maar dat de Euro straks valt! Als de Euro valt,
breekt de hel los; stakingen, plunderingen, hamsterwoede, rellen en zelfmoorden. Europa zal in grote chaos
belanden. Dan wordt er een 'coup' gepleegd. Precies zoals Key zegt dat men van de lessen geleerd heeft
dat er een Europese regering nodig is. Hij schreef;" Hoe dan ook, de wereldregering komt er! Of de Euro nu
kapot gaat of niet." De Europese regering zal er zeker komen. Tijdens de 'coup' zal er een Europese
regering in het leven geroepen worden. En de hele EU wordt tot "Verenigde Staten van Europa" omgetoverd.
Maar zoals ik al eerder schreef dat of de Verenigde Staten van Europa zou komen, is er maar een grote
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vraag. Want ik zie de ontwikkeling toch anders; De Islam heeft al voet op de Europese bodem gezet en de
immigratie vanuit de moslimlanden houdt er voorlopig nog niet op (nog steeds aangemoedigd door
'democratische gekozen' regeringen). Door de verregaande Islamisering zal Europa binnen 20 á 30 jaar een
Eurabië worden. Ja, als de Euro valt en de Europese regering volkomen faalt, zullen de moslims zeggen dat
de Islam de enige oplossing is en de Sharia ingevoerd moet worden. Reken maar dat de moslims een
alternatief voor het falende banksysteem zullen bieden; Halalbanken, net zoals Wouter Bos, onze
voormalige minister van Financiën, het idee al geopperd had. De moslimjongeren in Zwedendroegen hun Tshirten, waarop de tekst stond te lezen; in 2030 nemen wij Europa over! Is dat een grap? Nee, die
moslimjongeren menen het serieus! Hoe dan ook is het falende banksysteem geheel te wijten aan
menselijke hebzucht en de bankiers en managers, die door hun ongebreidelde hebzucht geheel verblind
zijn, verkeren zich ook in de geestelijke crisis, net zoals een Engelse bankier Da Costa dat ook zei. De
geestelijke crisis is veroorzaakt door gebrek aan kennis des Heren. In Hosea lezen we de indringende maar
ernstige woorden van de Here God;"Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis des Heren!" Lees
Hosea 4:6.

Israël versnelt beveiliging van grens met Egypte
Israël wil sneller dan gepland de bouw van de 'veiligheidsbarrière' langs de
grens met Egypte afwerken.
De meer dan 200 kilometer lange grens moet tegen eind 2012 volledig
beveiligd zijn, zes maanden vroeger dan voorzien. Dat meldt de Israëlische
openbare radio, zich baserend op "bronnen in de veiligheidsdiensten".
Analisten zien in de urgentie een reactie van Tel Aviv op de onlusten in
Egypte, waar het regime van de met Israël bevriende dictator Hosni
Moebarak aan het wankelen is. De 'veiligheidsbarrière' beslaat een een
segment van enkele tientallen kilometers nabij de badplaats Eilat aan de
Rode Zee en een ander, even lang segment meer noordelijk, nabij het plaatsje Nitzana. Tussen beide in
moet Israël "beschermd" worden door een mix van natuurlijke hindernissen, wachttorens, sensoren en
alarmsystemen. Kostplaatje van het project: 1,35 miljard shekel (ongeveer 250 miljoen euro).
De oorspronkelijk opgegeven reden voor de bouw van de barrière - in navolging van de veiligheids- of
apartheidsmuur met de bezette Westelijke Jordaanoever - was het afremmen van illegale migratie, drugs- en
wapensmokkel en mensenhandel.
hln.be

Nieuwe superbacteriën weerstaan bijna alle krachtige antibiotica
Bron / origineel: www.adelaidenow.com.au (6x geklikt)
Levensbedreigende bacteriële infecties zullen de komende 10 jaar waarschijnlijk
dramatisch gebruikelijker worden als antibiotica hun resterende doeltreffendheid
verliezen tegen de eeuwenoude vijand van de mens.
Een conferentie van infectieziekten deskundigen heeft waarschuwingen gehoord dat
antibioticaresistente superbacteriën zich snel verspreiden over de hele wereld en voor
het eerst in decennia is er geen nieuwe generatie van krachtige geneesmiddelen achter de hand om hen te
stoppen, melde The Australian.
Experts roepen de federale regering op om een nationale strategie te formuleren om de uitdaging te
hanteren. Ze zeggen dat, tenzij daaraan is voldaan, het de wereld terug kan zetten naar de medische
ervaring van de jaren 1930, toen operaties en infecties die nu als routine worden beschouwd vaak fataal
bleken vanwege onstuitbare infecties.
Tom Gottlieb, het hoofd van de Australasian Society for Infectious Diseases, zei dat hij en zijn collega‘s
steeds vaker patiënten met onbehandelbare infecties zouden zien, toch waren er geen effectieve
toezichtsystemen om hun locatie en de frequentie op te sporen.
"Dit is een epidemie, net zoals je aan de griep denkt van als een epidemie", zei Dr. Gottlieb. "Het is een
groot volksgezondheidsprobleem en één die echt onder de gezondheidsradar van de regering is geslopen".
Otto Cars, voorzitter van de International Action Network on Antibiotic Resistance, zei dat de afnemende
effectiviteit van antibiotica de grootste bedreiging zou vormen voor kankerpatiënten, transplantatiepatiënten
en anderen met onderdrukte immuunsystemen. "Ik wil geen onheilsdag profeet zijn maar we moeten
realistisch zijn, in de komende vijf tot 10 jaar zal de situatie veel erger zijn".
Zaplog.nl
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Abrikozenpitten tegen kanker
februari 19, 2011 bron - Auteur: Nexus
Er zijn natuurlijke alternatieven…
Enkele maanden geleden in mijn oude functie als acquisiteur voor het Zondagnieuws en andere locale
kranten leerde ik een persoon kennen die kortgeleden met kanker gediagnosticeerd was. De man is wars
van de reguliere gezondheidszorg en behandelingen tegen kanker omdat hij net als zo velen van ons menig
familielid, kennis en vriend verloren is aan deze akelige ziekte. De verhalen klinken allemaal hetzelfde,
precies zoals ik ook zelf meegemaakt heb met verschillende dierbaren van mij. De diagnose staat en
meteen volgt een plan van aanpak. Zit het op een plek waar gesneden kan worden en er zijn nog geen
uitzaaiingen, dan volgt een operatie, meestal gevolgd door bestralingen en/of een chemokuur. Is de plek niet
met het mes benaderbaar en/of zijn er al uitzaaiingen dan blijkt chemo en bestraling de enige oplossing,
aldus de gevestigde kankerindustrie.
Als de behandeling wordt gestart wordt de hoop steeds hoog gehouden. Wij hebben goede hoop dat wij het
gezwel kunnen laten stoppen met groeien om uitzaaiing te voorkomen. Na de eerste behandelingen volgen
positieve berichten zoals, het ziet er goed uit, het lijkt aan te slaan maar al snel na deze hoopgevende
berichten volgen berichten dat er op scans toch uitzaaiingen te zien zijn. De goedgelovige patiënt verliest
alle hoop en de terminale fase volgt. Voor de een duurt deze fase slechts enkele maanden of weken, voor
de ander soms jaren. Feit echter is dat de meeste kankerpatiënten sterven binnen een tijdsbestek van 7
jaren. Vreemd genoeg is de registratie van sterven door kanker vanaf diagnose beperkt tot 5 jaren. Iedereen
die binnen deze 5 jaren de dodelijke behandelingen doorstaat wordt als genezen geregistreerd, sterft een
persoon twee maanden later dan wordt dit niet gecorrigeerd.
De echte cijfers
Een onderzoek bij de afdeling Radiation Oncology, Northern Sydney Cancer Centre in Australië naar de
bijdrage van chemotherapie in relatie tot de vijf jaar overleveringskans bij de 22 meest voorkomende kankers
gaf schrikbarende resultaten. Met de curatieve ‗hulp‘ van chemotherapie was de vijf jaar overlevingskans
slechts een schamele 2,3% in Australië en 2,1% in de V.S. [Royal North Shore Hospital Clin Oncol (R Coll
Radiol) 2005 Jun;17(4):294.]
Het onderzoek bevatte de resultaten van het kanker register in Australië en de USA over het jaar 1998. De
huidige overlevingskans van kanker in zowel Australië als de V.S. over een vijf jaar periode is 60%. Ter
vergelijking, een zuivere 2,3% bijdrage aan kanker overleving door chemotherapie rechtvaardigt niet deze
giftige behandeling met zijn onmenselijke bijwerkingen als een hoop gevende therapie aan te prijzen.
Chemotherapie is echter wel Big Business voor het medische establishment en het is niet verbazend dat
men deze zwendel zo lang mogelijk levend wil houden en de slechte kansen verborgen voor de massa.
We halen nogmaals de resultaten aan uit 1990 van Dr. Ulrich Abel van de Tumor kliniek van de Universiteit
van Heidelberg in Duitsland die het meest uitvoerig onderzoek deed naar alle grote klinische studies door de
jaren heen over chemotherapie. Abel nam contact op met 350 medische centrums en vroeg hen om alles op
te sturen wat ze ooit over chemotherapie gepubliceerd hadden. Hij analyseerde eveneens de duizenden
artikelen die gepubliceerd werden in vooraanstaande medische vakbladen. Het koste Abel verschillende
jaren om al die data te verzamelen en te evalueren. Zijn bevindingen werden gepubliceerd op 10 augustus in
1991 in de Lancet en deze studie zou elke dokter alert hebben moeten maken over de methode die zij
toepasten! De succesratio van de toepassing van chemotherapie was in een woord; ―Verschrikkelijk‖.
Volgens zijn bevindingen is er geen enkel wetenschappelijk bewijs beschikbaar en geen enkele bestaande
studie die toont dat chemotherapie op een aantoonbare manier het leven verlengt van mensen die leiden
aan de meest voorkomende vormen van kanker.
Abel toont ook dat chemotherapie ook vrijwel nooit de kwaliteit van de levensstandaard verbetert. Hij
omschrijft chemo als een ―wetenschappelijke woestenij‖ en stelt eveneens vast dat ondanks het gebrek aan
wetenschappelijk bewijs zowel de dokter als de patiënt de behandeling niet wil opgeven. De media hebben
verzaakt om te berichten over de verwoestende chemotherapie en de studie resultaten van Abel wat ook niet
te verwachten was gezien de financiële afhankelijkheid van de media. Een recente zoektocht in de media
naar Abels werk leverde precies nul resultaten op! Geen wonder dat de patiënt die zich uitsluitend richt op
de traditionele media alle hoop blijft vestigen op deze giftige en levensbedreigende behandeling. De
bevindingen van Abel zijn echter onweerlegbaar.
Het is echter duidelijk dat met vele medicijnen inclusief chemotherapie een regelrechte vorm van genocide
(volkerenmoord) wordt gepleegd.
Zowel de media als de farmaceutische industrie zullen bankroet gaan als dit nieuws aan de grote klok
gehangen wordt en wat te denken van het vertrouwen in de politiek die dit alles oogluikend toestaan!
Je hoeft echter geen diepgravend onderzoek te doen om te begrijpen dat wanneer je lichaam of geest ziek is
( want kanker kan ook vaak tussen de oren zitten, stress, onverwerkte emoties, traumatische ervaringen,
etc.) je net je lichaam extra kracht moet geven door gezonde voeding, frisse lucht, voldoende vitamines en
een stressloze omgeving. De huidige behandelingen doen precies het tegenover gestelde, ze breken de
natuurlijke weerstand van je lichaam en geest waardoor de kans op overleven alleen maar kleiner wordt.
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Veel wetenschappers zijn het erover eens dat kanker een noodprogramma van het lichaam is, je lichaam
luidt de noodklok. Het meest voor de hand liggende om dan te doen is je lichaam extra te koesteren om je
weerstand zo hoog mogelijk te maken opdat je lichaam de kracht krijgt om het noodprogramma uit te
schakelen.
Als het gaat om wat goed voor je is, wat goed voor je lichaam is, dan zou je er goed aan doen op zoek te
gaan in de natuur. De natuur heeft praktisch voor alles een oplossing, zo heeft de natuur ook vele
oplossingen tegen kanker. 1 ervan lijkt te simpel om waar te zijn maar kan scheikundig verklaard worden en
wordt wereldwijd door mensen met veel succes toegepast.
Het eten van abrikozenpitten.
Vitamine B17 was zo‘n 20 jaar geleden het onderwerp van heftige meningsverschillen toen enkele van de
grootste wetenschappers ter wereld beweerden dat, wanneer juist gebruikt, de componenten van de bittere
abrikozenpit het 100% onmogelijk maken om kanker te ontwikkelen en de bestaande kanker in de meeste
gevallen zouden kunnen doden.
De farmaceutische bedrijven sprongen hier onmiddellijk op in en eisten dat hier studies naar uit zouden
worden gevoerd.De resultaten van deze studies kunt u vinden in het boek ―World without Cancer‖, door G.
Edward Griffin.
Vitamine B17, ook bekend als Laetrile en Amygdalin komt voor in de meeste fruitzaden en in het bijzonder in
bittere abrikozenpitten. Dat abrikozenpitten kankerbestrijdend zijn is al meer dan 35 jaar bekend. Toen (35
jaar geleden al) beweerde men dat kanker een tekortheidsziekte is, en dat men wanneer men ongeveer 7
abrikozenzaden per dag eet, men nooit kanker kan ontwikkelen. Net als men nooit scheurbuik krijgt als men
een sinasappel per dag eet, of nooit pellagra kan ontwikkelen als men iedere dag bepaalde vitamines B
neemt.
De geneesmiddelenindustrie drong er sterk op aan om het verkopen van ―ruwe‖ abrikozenzaden en/of
vitamine B17 samen met informatie over haar werking op kanker onwettig te verklaren.
En tot op de dag van vandaag is het erg moeilijk om aan de echte bittere abrikozenpitten te komen. Wel zijn
de zon gedroogde pitten verkrijgbaar, hierin zijn echter alle belangrijke enzymen gedood.
Farmaceutische bedrijven voeren slechts studies naar chemische producten uit, die zij zelf hebben
uitgevonden en waarvan zij aan het eind van de studie, als het medicijn goedgekeurd wordt als enige
rechten op de verkoop hebben. (patent) Zij investeren nooit in producten die niet gepatenteerd kunnen
worden of zo in de supermarkt verkocht kunnen worden.
De informatie op deze website is niet alleen bedoeld voor het voorkomen van kanker, het is ook bedoeld
voor hen die nu kanker hebben en/of op dit ogenblik een chemo -- of stralingsbehandeling ondergaan,
evenals diegene die wel kanker hebben maar nog niet behandeld worden.
De meeste mensen die reeds kanker in hun lichaam hebben en de abrikozenzaden eten en/of vitamine b17
in tabletvorm nemen blijken dichtbij volledige tumorregressie te kunnen komen.Maar hoewel de
kankerpatiënten van hun kanker verlost kunnen worden, hebben zij ook het probleem van de orgaanschade
die de kanker veroorzaakt kan hebben. Dit is een andere kwestie waar andere kruiden en remedies voor
juiste orgaanregeneratie noodzakelijk kunnen zijn.
Natuurlijk is het zo dat wanneer iemands lichaam bijna volledig door kanker is opgegeten, vitamine B17
alleen het leven nog kan rekken of in ieder geval een grote hulp kan zijn bij de bestrijding van de pijn.
Daarom is het belangrijk om vitamine B17 ter preventie te gebruiken als men nog geen kanker heeft.
Hoe doodt B17 Kanker?
Allereerst dienen we te begrijpen dat ons lichaam verschillende enzymen gebruikt om vele taken uit te
voeren. Ons lichaam heeft één bijzonder enzym dat Rhodanese genoemd wordt.
Rhodanese wordt in grote hoeveelheden in ons hele lichaam gevonden.
Behalve bij… kankercellen.
Aan de ander kant vinden we bij kankercellen wel een ander enzym met de naam Beta-Glucosidase.
We hebben dus het enzym Rhodanese dat overal in het lichaam gevonden wordtbehalve bij kankercellen en
we hebben het enzym Beta-Glucosidase dat in grote hoeveelhedenalleen bij kankercellen wordt gevonden,
maar verder nergens in het lichaam.
Als er geen kanker in het lichaam aanwezig is dan is er ook geen enzym Beta-Glucosidase.
Vitamine B17 is samengesteld uit 2 delen suiker, 1 deel hydrogene Cyanide en 1 deel Benzaldehyde (een
pijnstillend middel).
Het is dan ook erg belangrijk dat u het onderstaande begrijpt: Als B17 het lichaam binnenkomt, wordt het
afgebroken door het enzym Rhodanese.
De Rhodanese breekt de Cyanide en Benzaldehyde af tot 2 bijproducten, Thiocyanate en Benzoiczuur die
voeding zijn voor gezonde cellen.
Ook zijn zij voordelig voor de metabolische poolproductie van vitamine B12.
Een overdosis van deze bijproducten wordt op een normale manier door het lichaam afgedreven via de
urine.
Vitamine B17 blijft meestal niet langer in ons lichaam dan 80 minuten omdat het dan is afgebroken door de
Rhodanese.
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Het is bewezen dat hydrogene Cyanide chemisch inert en niet giftig is als het als voedsel wordt genomen.
Suiker is bijvoorbeeld tot 20x meer giftig dan B17. (zie ook goede en slechte Cyanide).
Dit is het goede nieuws !
Als B17 in contact komt met kankercellen is er geen Rhodanese om het af te breken of te neutraliseren.
Alleen het enzym Beta-Glucosidase is in grote hoeveelheden aanwezig.
Als B17 en Beta-Glucosidase met elkaar in kontact komen ontstaat een chemische reactie en de hydrogene
Cyanide en Benzaldehyde combinatie vormen samen een vergif dat de kankercellen dood maakt en
vernietigt.
Dit hele proces heet selectieve vergiftiging.
Alleen de kanker cellen worden specifiek aangevallen en vernietigd.
Zie ook de tekening hieronder.
Op deze manier doodt vitamine B17 dus kanker.
Dat het werkt is bewezen en beschreven door talloze top specialisten van over de hele wereld.
Daarom zijn het Contreras ziekenhuis in Mexico en het Harold Manner ziekenhuis in staat geweest om in de
LAATSTE 30 JAAR meer dan 100000 kankerpatienten succesvol te behandelen!!!

Waarom vertelt mijn arts mij dit niet?
Waarom is behandeling met vitamine B17 / Laetrile verboden in sommige landen en waarom weet niet de
hele wereld hiervan?
Het antwoord : GELD
Pharmaceutische multinationals zijn niet in staat zijn om een patent of alleenrecht te nemen op vitamine B17
omdat het uit een natuurlijke bron voortkomt, (De Prunus Amygdalis Rosacea familie).
Daarom lanceerden zij ongekend harde antipropaganda tegen B17 ondanks het keiharde bewijs van zijn
doeltreffendheid in het controleren van alle vormen van kanker.
De kanker industrie heeft een omzet van meer dan €200 miljard per jaar!
Inderdaad, geen €200 miljoen maar €200 MILJARD
Stelt u zich eens voor dat u een grote winstuitkering zou ontvangen van een dergelijke reusachtige markt
zou u dan niet proberen om uw marktaandeel te beschermen?
Natuurlijk zou u dat doen!
En dat is precies wat vroeger gebeurde en wat vandaag de dag nog steeds gebeurd.
Jammer genoeg leven wij in een tijd waar de leugens en de misleiding door overheidsinstellingen en
stichtingen die onderzoek zouden moeten doen naar behandelmethoden tegen kanker de overhand hebben.
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In plaats hiervan concentreren zij zich op hun financiële gewin.
Wist u dat de rijkste stichting zonder winstoogmerk ter wereld het Amerikaanse kanker fonds is?
Wist u dat ‗s werelds grootste privé kankercentrum, hetSloan-Kettering Memorial Hospital is opgericht door
enkele van de grootste banken en beursgenoteerde bedrijven, tezamen met een groot belang van de familie
Rockefeller.
Denkt u dat in de huidige maatschappij de grote banken en bedrijven mensen plaatsen boven hun winst?
Natuurlijk niet!
Iedere dag kunnen we in de krant lezen en op de tv zien dat alle bedrijven, en in het bijzonder grote banken
hun winst te allen tijde voor laten gaan op mensen.
Wist u dat de belangrijkste ―grootmoedige‖ donateurs en contributeurs van hetSloan-Kettering Memorial
Hospital alle grote chemische concerns zijn die in werkelijkheid alle chemotherapie en medicijnen leveren
aan ziekenhuizen om kankerpatiënten te behandelen.
Wist u dat bedrijven zoalsBristol Myers meer dan 1 miljard dollar per jaar besteden aan kankeronderzoek om
nieuwe chemo medicijnen te verbeteren of te introduceren.
Bristol Myers levert meer dan de helft van alle chemotherapie medicijnen ter wereld.
Zij hebben dus een groot belang in de kankerindustrie.
Hun belang hierin is zo groot dat de raadsleden die de grootste medicijnen producenten en andere
chemische bedrijven voorzitten ook raadsleden zijn in de raad van de belangrijkste kankerinstituten.
Misschien dat men hier aan belangenverstrengeling zou kunnen denken.
Zij omzeilen dit probleem door geen salaris te vragen of hun post bij de kanker instituten op ―vrijwillige‖ basis
te vervullen.
Tenslotte betalen de bedrijven hen meer dan genoeg als raadsleden van de bedrijven zelf.
Wist u dat Paul Marks bijvoorbeeld president-directeur van het Sloan-Kettering Memorial Hospital is, en dat
hij tevens directeur is bijPfizer, een bedrijf dat chemotherapie en andere aan kanker gerelateerde medicijnen
produceert.
Ook James Robinson is een raadslid van het Sloan-Kettering Memorial Hospital en hij is ook een directeur
van Bristol Myers, één van de grootste leveranciers van kanker chemotherapie en andere kanker
gerelateerde medicijnen.
U zult zien dat de meeste stafmedewerkers, voorzitters en raadsleden van alle grote kankerorganisaties ook
voor stafmedewerker, voorzitter of raadslid zijn van één of meer van de belangrijkste multinationale
ondernemingen in de kankerindustrie.
Daarom ook hebben het Sloan-Kettering Memorial Hospital(SKMH), het Nationaal kanker instituut(NCI), de
Amerikaanse kanker beweging(ACS), het Voedsel en medicijnagentschap(FDA) en de(AMA) hun krachten
gebundeld om om het even welke bedreiging van hun markt te vervolgen en/of te onderdrukken.
Hoewel dit miljoenen mensen het leven kost, en de therapie werkt, is het voor hen een bedreiging die zij
zullen blijven bevechten.
Het is eng om te weten dat de regelgevende overheidsinstanties zelf, zoals het voedsel en
medicijnagentschap van de VS.
En Engeland ‗s geneesmiddelen controle dienst, die verondersteld worden om het publiek tegen potentieel
gevaarlijke producten te beschermen die op de markt komen, enorm worden beïnvloed door banden met de
chemische/drugindustrieën.
Een onderzoek van USA TODAY naar financiële conflicten op 159 FDA adviescommissievergaderingen
vanaf 1 januari -- 30 juni 2000 wees uit dat bij 55% van hun vergaderingen, meer dan de helft van de FDA
adviseurs belangenverstrengelingen hadden.
Kijk ook de andere delen, als deze video klaar is krijgt u vanzelf de keuze het volgende deel te bekijken.
Kijk ook de andere delen, als deze video klaar is krijgt u vanzelf de keuze het volgende deel te bekijken.
Deze kankerorganisaties worden geleid door bedrijfsleiders, bankiers en raadsleden van de bedrijven die
kankermedicijnen en chemotherapiemedicijnen op de markt brengen.
Omdat veel van de vandaag bekende carcinogenen bijproducten van de winstgevende industrieën zijn waar
dezelfde raadsleden financiële belangen in hebben, is hun doel kankerpreventies te verhinderen en om het
even welke natuurlijke of niet chemische therapie te verhinderen op de markt te komen.
Zij vormen een perfect kartel tussen deze gigantische bedrijven.
John Reed is directeur van SKMH en is ook een directeur van de tabaksreus Philip Morris.
Wist u bijvoorbeeld dat het meer dan 100 miljoen dollar kost om een nieuw medicijn in Amerika toegelaten te
krijgen?
De FDA en de AMA hebben letterlijk een monopolypositie gecreëerd.
Het is een pokerspel, en als u wilt spelen is de inzet 100 miljoen dollar.
Dr.Richard Crout van de FDA heeft de positie van zijn instelling heel duidelijk gemaakt met zijn volgende
uitspraak:
―Ik heb nog nooit, en ik zal ook nooit een geneesmiddel toestaan van één persoon, maar alleen van een
groot farmaceutisch bedrijf met ongelimiteerde financiën‖.
Het echte probleem is dus dat Laetrile/B17 niet kan worden gepatenteerd.
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Het is namelijk een natuurproduct.
Je kunt er geen miljarden winst mee maken zoals met andere kankermedicijnen.
Edward G. Griffin omschrijft het zo: ―Geen substantie van natuurlijke aard voor de bestrijding en genezing
van kanker zal ooit beschikbaar komen tenzij het alleenrecht op haar bron kan worden verkregen.
Het maakt niet uit hoe effectief het is, of hoeveel mensen er baat bij hebben gehad, het zal voor altijd worden
geplaatst in de categorie onbewezen therapieën waardoor zij illegaal worden om voor te schrijven, te
promoten of te gebruiken.
Eigen ervaringen
Al dit wetende, getuige te zijn geweest van zoveel lieve mensen om mij heen die het leven lieten na reguliere
behandelingen heb ik mij voorgenomen mensen in mijn omgeving te informeren met de kennis die ik
inmiddels bezit. Vreemd genoeg wordt dit vaak niet in dank afgenomen. Het is nu niet het juiste tijdstip, er is
toch niks meer aan te doen volgens de artsen, het is niet netjes hem of haar er nu mee lastig te vallen, wij
wachten eerst even de resultaten af van de eerste behandelingen. Deze en andere uitspraken vallen mij
regelmatig ten deel wanneer ik mensen probeer te behoeden voor een wisse dood, ruim 97% sterft
uiteindelijk aan de gevolgen van de ziekte of de behandeling. Is dat kortzichtigheid van de familieleden of het
ongebreidelde vertrouwen dat mensen aan artsen geven? Hoe dan ook, ik ben dagenlang ontroostbaar
wanneer er weer een bericht verschijnt van de zoveelste kennis, vriend of familielid die overleed aan kanker.
Het is namelijk niet nodig. Gun je dierbaren een tweede kans!
p.s. Als je dit stuk helemaal gelezen hebt zal je ongetwijfeld zijn opgevallen dat er een bekende naam in
voorkomt, een naam die ook gelieerd wordt aan de laatste twee grote wereldoorlogen, aan het corrupte
financiële systeem dat momenteel de hele wereld naar de verdommenis helpt, familie Rockefeller. Deze
familie samen met een 12 tal andere families besturen in werkelijkheid de wereld, zij vormen de
zogenaamde schaduwregering. Je hoeft mij niet te geloven maar google maar eens op de naam, je komt
vanzelf de andere families tegen en het ongelooflijk geraffineerde web dat zij gesponnen hebben van waaruit
zij alles aansturen waarvan wij uitgaan dat dit door onze overheden gebeurt.
Gebruikte bronnen:
Abrikozenpitten.nl ; Watunietmagwetenoveruwgezondheid ; Uitdaging.net

Sterrenwacht waarschuwt voor “extreem ruimteweer”
15 feb 2011 Bij de Koninklijke Sterrenwacht Belgiezijn afgelopen nacht de
automatische alarmsystemen in werking getreden: op de Zon is een extreme
zonnevlam waargenomen. Dat meldt de KSB, die waarschuwt voor een mogelijke
impact voor onze planeet.
De vorige zonnevlam van die grootte dateert van december 2006. Sommigen opperden in 2009 zelfs dat de
Zon zogenaamd ―dood‖ zou zijn. Maar niets is minder waar, aldus de KSB.
Volgens de gespecialiseerde website spaceweater.com deed zich de eerste zogenaamde ―x-flare‖ voor van
de nieuwe zonnecyclus (die 11 jaar duurt), de 24ste cyclus. De piek was om 02.56 uurnederlandse tijd
vanmorgen.
De KSB waarschuwt op basis van satellietgegevens, onder andere van de Belgische Proba-2 satelliet, dat
een plasmawolk zich richting Aarde voortbeweegt met een vermoedelijke snelheid van 1.000 km/s. Die wolk
zal de Aarde donderdag treffen. Een satelliet die zich vlak voor de Aarde in het zicht van de Zon bevindt
heeft ook reeds een stroom van energetische deeltjes waargenomen. Voorlopig is het stormniveau niet
bereikt, voegt de KSB eraan toe.
Het ruimteweerteam moet nu in de eerste plaats de magnetische structuur van de wolk proberen te
achterhalen. Die bepaalt hoe het magnetisch schild van de Aarde op de impact zal reageren. Als een aantal
voorwaarden zijn voldaan, kunnen we misschien donderdag het noorderlicht waarnemen, zegt de
Sterrenwacht.
Extreem ruimteweer kan satellieten doen uitvallen en kan gevolgen hebben voor de stroomvoorziening op
Aarde.
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Prikbord nr. 232 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
februari 19, 2011 By: silviavideler
Nog meer „lijken‟ uit de kast
Nu de PvdA niet meer in de regering zit, vallen er steeds meer (financiële) lijken uit de kast. De brutaliteit
waarmee mevr. Noorman-Den Uyl (PvdA) haar baantje (inkomen) verdedigt én de zakkenvullerij waarop zij
‗toezicht‘ houdt, is nog niets vergeleken met de wantoestanden in Amsterdam. Niet alleen vergeten de
ambtenaren van de sociale dienst naar ‗Opsporing verzocht‘ te kijken, maar er worden daar – ook door het
UWV – tienduizenden uitkeringen verstrekt aan ‗inwoners‘ zonder geverifieerd adres. Zouden dan toch al die
illegalen en fraudeurs naar Amsterdam zijn verhuisd of heeft Van der Laan zijn eigen generaal pardon
bedacht?
Omhooggevallen
Mevr. Hennis (VVD) vindt dat de VVD-bewindslieden klaar wakker zijn en dat het Wilders is die maar lekker
moet doorslapen. Toch te lang in Brussel gezeten, gezien haar arrogante toontje? In werkelijkheid is het
namelijk helemaal mis. Opstelten blijkt nauwelijks opgewassen tegen de politie of de Poolse overheid, en
helemaal niet tegen het Justitiebolwerk en de advocatuur. Dit geldt inmiddels ook voor Teeven. Demmink
werd nog niet ontslagen en zijn blunder met de benoeming van Joustra zal niet de laatste zijn. Eerst nog een
uitlevering aan Polen en dan zich laten foppen door de VNG. Mevr. Schultz die kwetsbaar is door haar
betrokkenheid bij onder meer de Chipshol-affaire, kan geen deuk in het pakje boter op haar hoofd slaan. En
Rosenthal heeft de Palestijnen en een vliegtuig vol journalisten nodig om zich te profileren. Alleen Rutte en
Kamp lijken nog overeind te blijven, maar niet lang, want echte hervormingen blijven uit en Wilders zal niet
nalaten daarop te wijzen.
Onwetendheid
De hoofdredactie van De Telegraaf toont dezelfde onwetendheid als de meeste burgers en politici als het
gaat over de kwaliteit van de rechtspraak, waarbij het verwijzen naar een vaag internationaal onderzoek dit
illustreert. Het is dan beter te verwijzen naar de klacht die bij de VN werd ingediend door vooraanstaande
juristen. Want het probleem zit niet alleen in de zwaarte van de straffen, maar vooral ook in de
strafuitvoering en de duur van processen (doodprocederen) waarbij een boedelscheiding, faillissement of
huurgeschil al 4 (vier!) jaar kan duren. Daarbij is een beroep bij het Hof of de Hoge Raad alleen zinvol als de
lagere rechter zeer ernstige fouten heeft gemaakt, maar niet als er ‗slechts‘ sprake zou zijn van
belangenverstrengeling, misleiding door een curator, meineed, liegende advocaten, politieke ‗interpretatie‘
van de wet of het dossier niet gelezen. De redactie heeft bovendien geen idee welke kosten er aan
verbonden zijn om je recht te ‗halen‘ en hoeveel zelfmoorden per jaar plaatsvinden door ontrechting van
burgers in de rechtszaal. Recente uitspraken over woekerpolissen duiden erop dat het tij begint te keren,
maar dat er problemen zijn met de onafhankelijkheid dan wel integriteit van rechters hebben de bijbanen,
pedofiliezaken, Chipshol-affaires en ontslagen van rechters inmiddels wel aangetoond. Daarbij ontstaat de
indruk dat grote bedrijven (zoals Heineken, Schiphol, universiteiten, Jeugdzorg), gemeentes, pensioenfondsen, banken en verzekeraars niets te vrezen hebben in de rechtszaal, terwijl oplichters die voor tonnen
hebben gestolen vaak niet eens worden vervolgd, tenzij de benadeelde Belastingdienst heet natuurlijk.
Topsalaris
De jammerende politici en dreigende managers die iedere aangekondigde bezuiniging begeleiden met
termen als ‗gedwongen ontslagen‘ en ‗asociaal‘ of ‗ten koste van de zwakkeren in de samenleving‘ moeten
een voorbeeld nemen aan de vakbondsbobo‘s. Gewoon het land kapot staken en daarna een baantje
zoeken met topsalaris, waarbij je niet aan het verleden herinnerd wil worden of aan je falen. Helemaal geen
argumenten, uitvluchten of excuses, want met de arrogantie van een De Waal, Terpstra en opvolgers heb je
die niet nodig. Zeker niet tegenover zo‘n stomme journalist die zich dan maar moet bezighouden met de
zakkenvullers bij het speciaal onderwijs. Daar wél smoezen, leugens en ‗geen commentaar‘ waar je dus
niets mee kunt? Tja, dat is vette pech, dan ga je toch naar het UWV waar ze glashard vertellen dat ze van
systematische fraude door allochtonen en Europese buitenlanders nooit hebben gehoord. Alsof je de politie
hoort beweren dat er geen wietplantages bestaan. Maar sinds Joustra schaamt het UWV zich niet meer voor
incompetentie, net als de directie van de Spoorwegen. Want er is maar één ding dat telt….
Universitaire logica
Bij de VU in Amsterdam lijkt het vak Logica te zijn geschrapt. Een vrouwelijke decaan beweerde namelijk dat
aankomend studenten naar hun motieven vragen voor een bepaalde studie, ongewenste ‗selectie‘ inhoudt.
Maar voorwaarden stellen aan hun sociaal-culturele achtergrond en maatschappelijke betrokkenheid niet.
Dergelijke PvdA-argumenten zijn een wetenschappelijk instituut onwaardig; zelfs bij een politiek-gekleurd
bolwerk als de VU. Of gaat het daar om een verkapte politieke selectie, pardon, voorkeur?
Visumplicht
Kan iemand mij even uitleggen hoe een onafhankelijke rechter (dus niet D66) in Haarlem tot een andere
conclusie kan komen dan de regering over de visumplicht voor Turken??? Wie regeren dit land eigenlijk…
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FBI: Aanslag met massavernietigingswapen is 100% zeker
New York geeft handboek uit voor 'apocalyptische' doomsday
gebeurtenis
Niet alleen in de VS, maar ook in Israël wordt regelmatig geoefend op
aanslagen en/of aanvallen met chemische, biologische en radiologische
wapens.
De kans dat de Verenigde Staten worden getroffen door een aanslag
met een massavernietigingswapen is volgens dr. Vahid Majidi, adjunct
directeur van de FBI afdeling die zich richt op deze wapens, 100%. Zo'n aanval kan worden uitgevoerd door
buitenlandse terroristen, een lone-wolf (op zichzelf staande) terrorist of criminelen. Waarschijnlijk zullen zij
gebruik maken van chemische, biologische of radiologische wapens. Een atoombom is veel minder
waarschijnlijk. Volgens Majidi krijgt de FBI jaarlijks honderden berichten binnen over buitenlandse terroristen
die massavernietigingswapens proberen te verkrijgen. Zo zou na de invasie van Afghanistan ontdekt zijn dat
al-Qaeda een beginnend programma had voor de ontwikkeling van chemische en biologische wapens. In
alle andere gevallen bleken de berichten echter niet bevestigd te kunnen worden. Desondanks onderzoekt
de FBI ieder jaar tientallen zaken aangaande plannen om met dergelijke wapens een aanslag te plegen in
de VS. Voorbeeld: in 2008 arresteerde de FBI de anarchist Roger Bergendorff, die ricine in zijn bezit had. Na
blootstelling aan ricine houden de lever, nieren en milt binnen enkele dagen op met werken, zodat de dood
erop volgt. Majidi zegt dat hij het meest wakker ligt van een mogelijke aanslag door een lone wolf terrorist.
Eén enkel iemand kan met een beperkte hoeveelheid materiaal een aanslag plegen met een
massavernietigingswapen (MVW). Daar hoeven nog niet eens veel doden bij te vallen om toch een
verwoestend effect te hebben op de Amerikaanse psyche. De adjunct directeur is minder beducht voor
terreurgroeperingen, omdat de FBI inmiddels talloze manieren heeft -zogenaamde 'trip wires'- om hun
plannen tijdig te onderscheppen en in deze organisaties te infiltreren. Ook worden alle berichten van mensen
die chemicaliën kopen om bijvoorbeeld een zwembad schoon te maken, maar die ook zouden kunnen
worden gebruikt om explosieven te maken, nagetrokken. Het moeilijkste en daarom minst waarschijnlijke
wapen dat bij een MVW-aanslag zal worden gebruikt is een 'echte' atoombom. Om zo'n wapen te kunnen
gebruiken moeten terroristen een groot aantal stappen doorlopen, zoals het vinden van mensen met de
juiste kennis en de juiste hoeveelheid materiaal. Tevens moet zo'n bom ongezien het land in kunnen worden
gebracht. 'Hoewel de kans ongelooflijk klein is, zou een bom van 10 kiloton enorme gevolgen hebben,' aldus
Majidi. 'Dus ondanks het feit dat het erg onwaarschijnlijk is moeten we toch een zeer effectieve manier
hebben om de mogelijkheid (van zo'n aanslag) te bestrijden.' Terroristen die een kernwapen stelen van een
bepaald land hebben het echter een stuk makkelijker dan als ze er zelf een zouden moeten maken. Volgens
Majidi is de illegale nucleaire markt erg vaag en zijn er net zoveel mensen die proberen nucleair materiaal te
verkopen als mensen die dit proberen te voorkomen. De meest pragmatische vorm van terreur is echter nog
steeds het gebruik van explosieven. Recent voorbeeld is bijvoorbeeld Faisal Shahzad, een Pakistaanse
immigrant die probeerde op Times Square in New York een autobom tot ontploffing te brengen. 'De laatste
tijd worden explosieven verborgen aan boord van commerciële schepen,' merkt Majidi op. 'Dat benadrukt het
feit dat we voorlopig nog niet van explosieven af zullen zijn, omdat dit middel de voorkeur heeft van
pragmatische tegenstanders.' Hoeveel onzekerheden er ook zijn, Majidi is in ieder geval van één zaak
overtuigd: 'De kans dat er een MVW-aanslag komt is 100%.' (1) New York geeft handboek uit voor
'apocalyptische' doomsday gebeurtenis In de staat New York wil men daar in ieder geval op voorbereid zijn.
Het gerechtshof van de staat heeft samen met de advocatuur het handboek 'New York State Public Health
Legal Manual' uitgebracht, waarin officials instructies krijgen over hoe om te gaan met de wet en regelgeving
in het geval van 'apocalyptische' situaties, zoals een aanslag met het pokkenvirus, anthrax, botulisme of een
wereldwijde grieppandemie. Ook staat er te lezen hoe officials bij een dreigende aanslag massale
evacuaties kunnen verplichten. Het opschorten van wetten is een ander onderdeel dat mogelijk noodzakelijk
zal zijn bij een dergelijke 'doomsday' gebeurtenis. Als er niet voldoende medicijnen (meer) aanwezig zijn dan
moet er zeer waarschijnlijk gekozen worden voor het redden van zoveel mogelijk levens in plaats van de
zorg voor iedere individuele patiënt. 'Misschien moet de voorkeur worden gegeven aan degenen met de
grootste overlevingskans.' Ouderen en gehandicapten zouden in zo'n geval echter een wettelijke claim
wegens discriminatie kunnen indienen. 'Hoewel het onmogelijk is te voorspellen wanneer de volgende
noodtoestand voor de publieke gezondheid zal optreden en hoe ernstig deze zal zijn, heeft onze overheid de
verantwoordelijkheid zich voor te bereiden op dergelijke gebeurtenissen,' aldus het handboek. (2) Op het
alternatieve internet wordt al enige jaren gespeculeerd over de volgende -veelal als 'false flag' betiteldegrote aanslag in de Verenigde Staten, die gebruikt zal worden om de staat-van-beleg af te kondigen en het
eens vrije Amerika definitief en permanent te veranderen in een alles en iedereen controlerende politiestaat.
Xander
(1) Newsmax
(2) The Blaze
Zie ook: 13-02: Havenhoofd San Diego: Kernbom gevonden in Amerikaanse stad
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De échte Egyptische revolutie die u bij de NOS of RTL niet te zien krijgt
CBS-verslaggever Lara Logan (inzet) werd midden in een menigte die feest
vierde vanwege Mubaraks val verkracht.
Er zijn twee Egyptische revoluties. De één wordt door Egyptische bloggers en
Westerse media speciaal voor u in elkaar gedraaid en krijgt u te zien bij de
NOS, RTL of in iedere willekeurige grote krant of nieuwswebsite zoals NU.nl.
De andere is de échte revolutie. De verkrachting van CBS-verslaggever Lara
Logan door anti-Mubarak aanhangers duwde de ware revolutie in Egypte even uit de schaduwen. Het was
echter beslist niet de eerste seksuele misdaad die tijdens de volksopstand werd gepleegd. Lees hoe de
Egyptische revolutie er achter de facade van wat de reguliere media ons berichten écht uitziet. En huiver.
Het is de Westers onderwezen Egyptenaren goed gelukt de internationale pers het verhaaltje op te hangen
dat al het geweld -van het plunderen van het Egyptische museum, de aanvallen op journalisten, de uitbraken
uit de gevangenissen en de massale verkrachtings- en roofpartijen- het werk waren van pro-Mubarak
aanhangers. Toen Lara Logan werd aangevallen bevond ze zich echter in een feestende menigte die de val
van Mubarak vierden, juist de mensen waar zij en haar collega's steun aan wilden geven.
Egypte: xenofobie en samenzweringstheorieën
De échte revolutie van 25 januari ziet er totaal anders uit dan wat u op TV te zien krijgt. Achter de sluier van
Engels sprekende jonge twitteraars zit een woedende, onverdraagzame bevolking die Mubarak niet haatten
omdat hij een tiran was, maar omdat hij banden onderhield met Amerika en Israël en weigerde om de
christenen in Egypte nog agressiever te vervolgen. Egypte wil helemaal geen Westerse democratie worden.
Wat de Arabier in de straten wil is een tirannie die zijn eigen normen en waarden vertegenwoordigt.
Slechts weinigen van de goedgelovige Westerlingen die de revolutie hebben gevolgd hebben in de gaten
hoezeer ze door de gewone Egyptenaren die deelnamen aan de protesten worden gehaat. Achter al die
Engelstalige protestborden -die speciaal voor de internationale media werden vervaardigd- en
welbespraakte bloggers die zo worden gekoesterd door de Amerikaanse en Europese overheden zit een
woedende menigte die gelooft dat Mubarak een marionet van de CIA en de Mossad was.
Dat dachten zij ook van de Westerse verslaggevers van CBS en CNN, die enkel over de revolutie wilden
berichten. De menigte was er zeker van dat zij pro-Mubarak aanhangers waren. Die overtuiging is
kenmerkend voor de xenofobische identiteit van de Egyptenaren en zoveel anderen in de moslimwereld. De
enige volksopstand die in de moslimwereld breed wordt aangehangen is altijd gericht tégen de Amerikanen
(en Israël), zelfs als de Amerikanen aan hun kant staan. De kreten 'Yahood, Yahood' of 'Jood, Jood' die
tijdens de verkrachting van Lara Logan werden geschreeuwd laten twee dingen zien. Yahood is een
bekende belediging in het Midden Oosten. Amerikaanse soldaten in Irak worden 'Yahood' of 'Joden'
genoemd. Ook in onze Westerse wereld is 'Jood' veelal een scheldnaam geworden. Het verschil met de
moslimwereld is dat het in de laatst genoemde veel vaker gebruikt wordt en gepaard gaat met -inmiddels
naar veel onnozele Westerlingen doorgespijpelde- samenzweringstheorieën en gewelddadige bedreigingen.
De negatieve houding naar Joden komt voort uit de Koran, waar zij bijvoorbeeld 'apen en zwijnen' worden
genoemd en waarin wordt opgeroepen alle Joden bij de komst van de Mahdi uit te moorden.
Het is altijd de schuld van Amerika, Israël en de Joden
De Arabische- en moslimwereld is doordrenkt van samenzweringstheorieën. In Egypte is het islamitische
geloof samengegaan met regelrechte Nazi-propaganda, waardoor islamofascistische organisaties zoals de
Moslim Broederschap sterk konden opkomen. Hoewel boeken zoals Mein Kampf en de Protocollen van de
Oudsten van Zion door enigszins onderwezen Westerlingen niet serieus worden genomen, zijn ze nog altijd
zeer populair in de moslimwereld. Slecht functionerende samenlevingen vluchten altijd in samenzweringstheorieën waarin anderen -meestal de Joden- de schuld krijgen van alle ellende. In de moslimwereld is dat
niet anders; het zijn altijd de CIA, de Mossad, Amerika en Israël die ervoor zorgen dat de moslims geen
succes en het moeilijk hebben. Er wordt nogal eens beweerd dat de speciale band tussen Amerika en Israël
hiervan de oorzaak is. Hoe valt dan het veel gehoorde 'Yahood o Hunood' in Pakistan te verklaren, waar de
Mossad/CIA is vervangen door een massale Joodse-Hindoe samenzwering tegen Pakistan. Ja, de JoodsIndische luitenant-generaal Jacob Farj Rafael Jacob speelde een grote rol bij het verslaan van de
Pakistanen in 1971, maar er is nog nooit een Joods-Hindoeïstische alliantie geweest.
'Yahood o Hunood' komt dan ook net als het beschimpende 'Yahood' dat geschreeuwd werd tijdens Lara
Logans verkrachting voort uit de xenofobie en onverdraagzaamheid die de moslimwereld overheerst. Die
houding wordt gevoed uit de sterke drang die moslims hebben om altijd anderen de schuld te geven van hun
falen, ellende of antisociale gedrag. Er bestaat altijd een samenzwering tegen hen door mensen die in hun
ogen inferieur aan hen zijn. De parallellen met Nazi-Duitsland zijn zó overduidelijk dat nadere uitleg
overbodig is. Daarom was de echte revolutie niet een roep om meer democratie, maar het geweld van de
menigte tegen veronderstelde samenzweerders. Aanvallen op Westerse verslaggevers waren geen
uitzondering maar regel. Hoe vaak CNN en de NOS de revolutie ook toejuichen, de gemiddelde Egyptenaar
zal hun verslaggevers blijven zien als 'Yahood' en CIA. De reden is dat de Egyptenaar veeleer gedreven
wordt door haat tegen krachten van buitenaf dan door het streven naar vooruitgang en hervormingen.
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Misbruik vrouwen normaal in Egypte
Egyptische activisten boden op Twitter hun excuses aan aan Lara Logan en verzekerden iedereen dat deze
misdaad niet het ware Egypte laat zien. Er zijn echter véél meer Egyptenaren die vrouwen lastig vallen en
aanranden dan degenen die oprecht de democratie promoten. Volgens het Egyptische Centrum voor
Vrouwenrechten (ECWR) wordt 60% van alle Egyptische vrouwen en zelfs 98% (!) van uit het buitenland
afkomstige vrouwen dagelijks seksueel aangerand of misbruikt (2). Iedere Westerse vrouw die als toerist wel
eens in een Egyptische stad heeft gelopen weet dat dit waar moet zijn. De aanval op Lara Logan laat dus
veel meer het echte Egypte zien dan de recente loze kreten over vrijheid en democratie.
In een cultuur waar vrouwen inferieur zijn en als gebruiksgoederen worden behandeld en niet-moslims
worden gewantrouwd en gehaat broeien sterke islamistische krachten onder de oppervlakte. Dat is wat de
revolutie van 25 januari werkelijk aan het licht bracht, samen met de onmogelijkheid de orde te handhaven
zonder dat daarbij geweld hoeft te worden gebruikt.
Egypte als Nazi-Duitsland
Net als in de Weimar Republiek zal iedere liberale Egyptische regering gedwongen worden zijn principes
overboord te zetten en autoritaire middelen te gebruiken om de orde te handhaven. Dat betekent dat of de
politie, of het leger, of de Moslim Broederschap het voor het zeggen krijgt. De politie wordt echter gehaat en
een permanente militaire aanwezigheid in Caïro zal evenmin worden geaccepteerd. De Moslim
Broederschap zal daarom graag deze leemte gaan opvullen en wijk na wijk gaan overnemen, en tenslotte
het hele land. Aanhangers van de democratie zijn overtuigd van een vrij Egypte, maar dat zal er nooit
komen. Egypte zal een tijdelijk staat van wanorde kennen met regelmatige uitbarstingen van geweld, net
zoals in het Duitsland van tussen de twee Wereldoorlogen en het Rusland tussen de twee revoluties in. En
net zoals deze beide landen zal Egypte eindigen in een absolute tirannie, uitgeoefend door het leger of de
Moslim Broederschap. Vergeet dus alle enthousiaste commentaren in de media. De realiteit is dat slechts
een klein groepje activisten naar buiten toe de indruk wekt meent te weten waarom de mensen massaal de
straat opgingen. Dit schaamteloze bedrog zal tegelijkertijd met de eerste liberale regering ineenstorten. Dan
zullen al die commentators en journalisten die nu staan te juichen verstomd staan en niet begrijpen wat er
fout ging. Wat er fout ging is dat Egypte niet Amerika of Nederland is. Het is een moslimland met een snel
groeiende bevolking, die lage prijzen en goede sociale voorzieningen wil, maar tegelijkertijd wil vasthouden
aan de onderdrukking van vrouwen en 'ongelovigen' onder een islamitisch systeem. Zij zullen iedereen
steunen die belooft dit voor hen te kunnen verwezenlijken, en iedereen afzetten die dit niet doet. Meer zal er
van een Egyptische 'democratie' niet terecht komen.
Wat 'links' en de islam gemeen hebben
Na de val van Saddam Hussein beschuldigden linksen en progressieven de Amerikanen van het
veroorzaken van de verkrachtingen, berovingen en plunderingen van Iraakse antiquiteiten. In Egypte
gebeurde echter precies hetzelfde na de val van Mubarak: berovingen, verkrachtingen en het plunderen van
Egyptische antiquiteiten. Natuurlijk nemen de door links beheerste media geen enkele verantwoordelijkheid
voor hun aandeel bij het ten val brengen van het regime. Zij brengen veel liever berichten zoals de claim dat
Mubarak $ 70 miljard van het Egyptische volk zou hebben gestolen en één van de rijkste mannen ter wereld
was. Een week later viel deze schatting beduidend lager uit -hooguit slechts enkele miljarden-, maar het leed
was geschied. Vanzelfsprekend zal dat geld nooit gevonden worden omdat 'bronnen' beweren dat het in het
geheim het land uit werd gesluisd, wat heel goed uitkomt omdat het zo nooit meer te bewijzen valt. Denk
echter maar niet dat de media zich ooit zullen verontschuldigen voor hun leugens.
Egypte is het Irak van de progressieven, met dit verschil dat het regime dat zij omver wierpen pro-Westers
was en niet genocidaal of kinderen vergaste. Na 7 jaar George W. Bush verketterd te hebben weten ze nu
een veel zinlozere golf regime veranderingen te ontketenen, één die de deur wagenwijd openzet voor het
islamisme en de opkomst van het sharia Kalifaat. 'Links', progressief en de islam hebben dan ook minstens
één belangrijk ding gemeen: de overweldigende drang om het leven van iedereen van de wieg tot het graf te
controleren, manipuleren en één richting in te dwingen.
Moslim Broederschap op weg naar absolute macht?
ElBaradei en zijn megafoon zijn nu al op de achtergrond gedrongen. De Moslim Broederschap heeft nu zijn
eigen politieke partij. Ze beweren echter niet geïnteresseerd te zijn in de macht- nog niet. Toch werken
belangrijke oppositieleiders zoals Ayman Nour -die het vredesverdrag met Israël wil opzeggen- al met hen
samen. Als de Moslim Broederschap net als de Turkse AKP partij een alliantie weet te vormen met gedreven
zakenmensen, dan zullen ze wel degelijk de macht grijpen. Mogelijk halen ze dan ook het leger en de
nationalisten aan boord, precies zoals de Nazi's dit deden. Dan zullen ze de absolute macht in Egypte
hebben. Het kan ook dat het leger dit niet wil en ervoor kiest de chaos en het geweld in Egypte aan te
moedigen, zodat Amerika en anderen uiteindelijk geen keus zullen hebben dan het leger te vragen
tussenbeide te komen. Het komt dus hier op neer: welke totalitaire macht zullen de Egyptenaren kiezen om
over hen te heersen? Het leger - of de Moslim Broederschap. Of uiteindelijk misschien zelfs beide.
Xander - (1) Sultan Knish ; (2) Women News Network
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Bestaat de 'Black Knight' satelliet echt en is deze buitenaards?
De bedenkers van de nieuwe SF-film Battle: Los Angeles, waarin
de Aarde weer eens wordt aangevallen door UFO's (inzet), lijken
hun inspiratie te hebben opgedaan van uit de Space Shuttle
gemaakte foto's van de 'Black Knight' satelliet. Of gaat het toch om
slechts ruimte afval?
Al minstens 50 jaar schijnt er een ongeïdentificeerde satelliet rond
de Aarde te cirkelen die de 'Black Knight' satelliet wordt genoemd.
De foto's van het object vanuit de Space Shuttle (1)(2) kunnen eenvoudig vervalst zijn, maar wat het verhaal
tamelijk vreemd maakt is het feit dat de Amerikaanse overheid er ooit een officiële verklaring over uitgaf en
er zelfs een onderzoekscommissie naar instelde. Bestond of bestaat deze satelliet dus echt, en zo ja, waar
komt deze dan vandaan? De satelliet (als het dat is) inspireert zelfs Hollywood; in de op 11-03-11 in
première gaande SF-film Battle: Los Angeles lijken de UFO's als twee druppels water op de 'Black Knight'
satelliet (3).
In het boek 'Disneyland of the Gods' (1988) beschrijft de in Amerika beroemde sensatiejournalist en auteur
John Keel hoe er in februari 1960 een onbekend object in een baan om de polen van onze planeet werd
ontdekt, iets waar noch Amerika noch de Sovjet Unie in die dagen toe in staat waren. Ook was het object
diverse malen groter dan enig ander ruimtevaartuig dat beide landen konden fabriceren en zond het oude,
uit de jaren '20 en '30 stammende radiosignalen uit, voordat het plotseling verdween.
Radio amateurs ('ham' operators) begonnen de vreemde, gecodeerde berichten die het object had
uitgezonden te bestuderen. De astronoom Duncan Lunan beweerde een uitzending te hebben ontcijferd. Het
bericht duidde op een sterrenkaart zoals die zo'n 13.000 jaar geleden op Aarde gemaakt zou zijn en wees
specifiek op de ster Epsilon Boötes.
Op 3 september 1960, enige maanden nadat de satelliet voor het eerst door radarstations was ontdekt, nam
een speciale volgcamera op het terrein van de Grumman Aircraft Corporation op Long Island er een foto
van. Op dat moment was het object al zo'n 2 weken lang vanaf de grond te zien. Mensen maakten melding
van een rood gloeiend object dat van oost naar west vloog. De meeste satellieten bewogen zich in die tijd in
omgekeerde richting. Ook was de snelheid van het object zo'n drie keer hoger dan een normale Aardse
satelliet.
Er werd een commissie gevormd om het verschijnsel te onderzoeken, maar de resultaten werden niet
publiekelijk bekend gemaakt. Drie jaar later werd Gordon Cooper aan boord van de Mercury MA-9 de ruimte
in gelanceerd. Tijdens zijn 22e en laatste omloop maakte hij melding van een gloeiend groen object dat zich
in de richting van zijn ruimtecapsule bewoog. Het Muchea volgstation in Australië, waar Cooper dit nieuws
aan meldde, zou dit van oost naar west bewegende object op de radar hebben opgepikt.
Deze gebeurtenis haalde zelfs het NBC nieuws, maar verslaggevers kregen later het verbod om Cooper
naar het incident te vragen zodra hij weer op Aarde zou zijn teruggekeerd. De officiële verklaring luidde dat
er een elektrische storing in de capsule had plaatsgevonden, waardoor er een te hoog gehalte Co2 ontstond
en Cooper last kreeg van hallucinaties.
Tijdens de vlucht van de Space Shuttle Endeavour in december 1998 (STS-088) werden er foto's gemaakt
van een object dat volgens officiële verklaringen niets meer dan ruimte afval is, maar volgens anderen wel
degelijk een UFO en mogelijk de 'Black Knight' satelliet is. Wat voor verklaring zou er kunnen zijn als het
inderdaad een satelliet is? Was het in de jaren '50 en '60, toen de ruimtevaart nog in de kinderschoenen
stond, een geheim militair project van Amerika of Rusland, is het een tienduizenden jaren oud artefact van
een verloren gegane Aardse beschaving, of is het toch van buitenaardse oorsprong?
Predictive programming en de eindtijd-misleiding
Wat het object ook moge zijn, de berichten lijken naadloos samen te vallen met de recente UFO-filmpjes die
werden gemaakt in Jeruzalem en waar velen nog altijd van de authenticiteit overtuigd zijn. Daarnaast komen
er in de op 11 maart in première gaande SF-film 'Battle: Los Angeles', waarin de Aarde weer eens
aangevallen wordt door aliens, UFO's voor die vrijwel exacte kopieën lijken van de mogelijk om onze planeet
cirkelende 'Dark Knight' satelliet.
Toeval? Haalden de filmmakers slechts hun inspiratie uit deze foto's of is er meer aan de hand, en zijn zowel
de foto's, filmpjes als de zoveelste speelfilm over de komst van aliens onderdeel van het op deze site al vaak
besproken 'predictive programming': het de wereldbevolking voorbereiden op de 'onthulling' van het bestaan
van en mogelijk zelfs contact hebben met buitenaardse wezens. Al jaren wordt op het alternatieve internet
gegist naar het moment van 'disclosure', het moment waarop vanuit christelijke perspectief de grote
misleiding van de eindtijd het grootste deel van de wereldbevolking in zijn greep zal krijgen.
Deze misleiding -het mogelijk zichtbaar worden van UFO's en aliens, die zullen beweren van andere
planeten afkomstig te zijn en mogelijk zelfs onze voorvaderen of 'scheppers' te zijn- zal volgens de woorden
van Jezus Christus zó overtuigend zijn dat zelfs de 'uitverkorenen' erin zullen kunnen trappen (Mat.24:24).
Wees dus gewaarschuwd als dit moment, deze 'onthulling' -volgens velen in 2012- zal worden
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aangekondigd, en/of er plotseling over de hele wereld UFO verschijningen te zien zullen zijn. De wezens die
zullen beweren 'verlossers' te zijn en onze planeet van een wisse ondergang te komen redden zullen echter
niets anders dan de in de Bijbel genoemde 'gevallen engelen' zijn, die net als tijdens hun eerste poging in de
dagen van Noach slechts één doel hebben: de wereldbevolking tot totale slavernij te dwingen en de -in dit
geval tweede- komst van de Messias Jezus Christus onmogelijk te maken.
Xander - (1) YouTube - (2) YouTube - (3) YouTube - Credits voor het onderwerp naar: Look Up Fellowship

Oorlog is niet goed voor de economie
Bron / origineel: economiemeijer1973.blogspot.com (2x geklikt)
Een variant op de ingegooide ruit is het voeren van oorlog (zie artikel vorige week
maandag). Het zijn nu geen kwajongens meer die schade toebrengen aan
anderen, maar soldaten. En ook hier is er het hardnekkige misverstand dat oorlog
goed is voor de economie. Dat het goed is voor de werkgelegenheid of technologische ontwikkeling en zo
een stimulans vormt voor de economie. Zelf ben ik tegen oorlog, maar dat speelt in dit artikel geen rol. Ik zal
alleen kijken naar de economische gevolgen.
De zogenaamde ―stimulans‖ die uitgaat van oorlog kan meerdere vormen aannemen. De stimulans kan
bestaan uit het extra werk dat nodig is om de schade weer te herstellen. Het leger kan technologische
vindingen doen die later toegepast worden in producten voor consumenten. Er moet oorlogsmaterieel
geproduceerd worden en dat schept werkgelegenheid. Al deze zaken zal ik hieronder behandelen.
Om een oorlog te voeren moeten er allerlei wapens worden geproduceerd en hiervoor zijn mensen nodig.
Dat betekent werkgelegenheid en de salarissen van deze mensen zijn op hun beurt ook weer een stimulans
en zo gaat het geld rollen. De vraag hierbij is weer wat er gebeurt zou zijn als er oorlog was geweest. De
redenering lijkt ervan uit te gaan dat deze mensen dan thuis hadden gezeten en niets hadden gedaan. Als
dat zo was geweest dan was het inderdaad niet erg om deze mensen elders in te zetten. Maar als er geen
oorlog was geweest dan hadden deze mensen ander werk gaan doen. Dan waren er andere goederen
geproduceerd. In plaats van wapens hadden mensen fietsen en huizen kunnen produceren. En fietsen en
huizen voegen daadwerkelijk iets toe aan de welvaart. De mensen die nu in de oorlogsindustrie werken
kunnen dus aan het werk in andere sectoren. Daardoor vergroten ze de welvaart omdat ze producten maken
waar behoefte aan is.
De kapitaalgoederen en de grond die gebruikt worden kunnen nu niet voor andere zaken gebruikt worden.
Er wordt dus een beslag gelegd op de productiemiddelen die aanwezig zijn in het land. Deze
productiemiddelen moeten nu worden gebruikt om wapentuig te bouwen en kunnen niet meer worden
gebruikt om goederen te maken die werkelijk de welvaart verhogen.
Een ander argument is dat het leger ook technologische vindingen doet die later weer gebruikt kunnen
worden voor consumptiegoederen. Een bekend voorbeeld is de technologie voor het internet. Deze techniek
is binnen defensie ontwikkelt. Dat wil daarmee niet zeggen dat er geen internet geweest zou zijn zonder
leger. Het één volgt hier niet uit het ander. De gebroeders Wright hebben het eerste vliegtuig ontwikkelt.
Maar je kan niet zeggen dat zonder de gebroeders Wright geen vliegtuig zou zijn ontwikkelt. Technologische
ontwikkeling volgt over het algemeen de vraag. Als er veel vraag is naar mobiele telefoons dan is dat ook de
plek waar veel vernieuwingen plaatsvinden. Het onderzoek naar verbeteringen van het ouderwetse CRTscherm is stil komen te vallen omdat er geen vraag meer naar is. Dus als je technologische innovatie wil,
dan kun je het beste de markt vrijlaten. Defensie stimuleren in de hoop dat er per ongeluk eens een techniek
wordt ontwikkelt die ook civiele toepassingen heeft is hopeloos inefficiënt.
Waren deze wetenschappers niet in dienst geweest van het leger dan hadden zij elders hun werk kunnen
doen. En daar hadden zij ook bij kunnen dragen aan technologische vooruitgang. Het is niet te zeggen of het
internet het resultaat was geweest. Misschien had de technologie er anders uit gezien of wellicht hadden ze
iets heel anders uit gevonden of helemaal niets. De ontwikkeling van kennis gaat in ieder geval zeker door
ook door zonder leger.
De laatste reden die gegeven wordt is dat het opbouwen van de steden en fabrieken weer zorgt voor heel
veel werkgelegenheid. Al deze gebouwen die weer moeten worden opgebouwd houden veel mensen aan
het werk en dat betekent veel productie. Over Duitsland en Japan werd wel gezegd dat zij een voordeel
hadden doordat hun fabrieken vernietigd waren. Daardoor moesten zij nieuwe fabrieken bouwen en zo
kregen zij een technologische voorsprong op de VS.
Een hele vreemde redenering want de VS had alle mogelijkheden om dit voordeel over te nemen. Zij hadden
immers hun bommenwerpers ook even over de eigen fabrieken kunnen laten vliegen. Dan hadden zij ook
hun eigen fabrieken moeten herbouwen en hadden zij hetzelfde voordeel gehad. Als we toch op deze
manier bezig zijn kun je zelfs zeggen dat je dan nog een groter voordeel hebt. Als je namelijk met je eigen
materieel je eigen fabrieken platlegt dan kost dat ook je eigen bommen en materieel. Soldaten hebben er
werk aan om de fabrieken te vernietigen en hebben dus werk. Het zijn je eigen bommen en dat schept dus
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ook weer werkgelegenheid. Zouden de fabrieken door de tegenstander platgebombardeerd zijn dan had
deze het voordeel gehad dat hij zijn eigen economie gestimuleerd had omdat hij bommen moest maken om
deze steden plat te gooien. Nu heb je zelf dat voordeel. Zo bezien is een oorlog tegen jezelf economisch
gezien de beste strategie. Je hebt dubbel voordeel. Eerst de productie van het wapentuig om je eigen
steden te vernietigen en daarna het voordeel dat je je eigen steden weer op moet bouwen.
Misschien zijn er mensen die dit toch te ver vinden gaan. Zij zien toch wel dat als jezelf bombarderen niet
gaat werken. De burgerslachtoffers kunnen toch niet opwegen tegen welke vooruitgang dan ook. De
voordelen zitten er toch vooral in dat er wapens en dergelijke worden geproduceerd en dat dit leidt tot de
ontwikkeling van nieuwe technieken. Dan zou ik zeggen laten we een stuk woestijn huren en dat
bombarderen. Vervolgens bouwen we daar weer steden en die bombarderen we weer plat. Het is helemaal
in de geest van Keynes, die zei al dat je desnoods mensen gaten liet graven om anderen die weer dicht te
laten gooien.
Oorlogen moeten net als elke andere politieke maatregel worden verkocht. Dat leidt ertoe dat alle
argumenten er bij gehaald worden die maar een beetje aannemelijk klinken. En kennelijk met succes want
deze discussie heb ik al verscheidene keren gevoerd met intelligente hoog opgeleide mensen. Mensen
hebben twintig jaar onderwijs gehad en hebben daarna het idee dat vernietiging goed is voor de economie.
Het beeld wordt helaas niet ontkracht door de media, maar eerder bevestigd. Politici voelen zich ook niet
geroepen om te vertellen hoe het nu eigenlijk zit. Of wellicht geloven zij zelf ook dat oorlog de economie
stimuleert.
Zaplog.nl

Israëlische generaal achter Stuxnetworm?
Vandaag,12:31 door Redactie
Een afzwaaiende Israelische generaal is mogelijk voor de Stuxnetworm verantwoordelijk geweest, die
inmiddels deels door Anonymous online is gezet. Bij het afscheid van Generaal Gabi Ashkenazi werd een
video met zijn successen getoond, waaronder twee geheime operaties. Het ging om een aanval op een
Syrische kernreactor en de Stuxnetworm, zo meldt de Israëlische krant Haaretz.
Inmiddels is een aangepaste versie van de worm online te downloaden. Anonymous vond het exemplaar in
de archieven van het gehackte beveiligingsbedrijf HBGary en plaatste die online.
Variant
Dave Aitel van beveiligingsbedrijf Immunity maakt zich weinig zorgen. De worm die nu online staat is niet te
vergelijken met de versie die zeer vermoedelijk het Iraanse nucleaire programma ontregelde. "Dit is eigenlijk
alleen een vertaling. HBGary pakte de worm uit het wild en vertaalde het naar een eenvoudiger te lezen
formaat."
Aitel benadrukt dat Stuxnet nog steeds een risico is, en de binaire versie van de worm nog steeds eenvoudig
te vinden is voor mensen die er kwaad mee willen uithalen. "De mensen die de binary zouden willen
gebruiken, weten inmiddels wel waar ze die kunnen vinden." Andere experts waarschuwen nu steeds meer
code van de worm online verschijnt, het slechts een kwestie van tijd is voordat allerlei varianten verschijnen.
Security.nl

Big Bank Bots boeken buitengewone winst
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 16-02-11
Voor de kleine particuliere investeerder die het nog niet wist: u wordt langzaam
bestolen. Afgerippppt. Het spel is helaas overgenomen door mega-computers. High
Frequency Trading is het toverwoord. Beetje een schemergebied op het randje van
het legale, maar wat maakt het uit. Al die ―too-big-to-fail‖ banken en hedgefunds die
miljoenen hebben geïnvesteerd in programmateur en hardware worden sowieso niet
aangepakt. Na Goldman Sachs magische ―perfect trading record‖ heeft mega-bank JP
Morgan drie kwartalen in 2010 geen dag geld verloren. Zijn ze zo briljant bij Morgan? Welnee, het zijn de
bots die het geld binnenhalen. Op 260 handelsdag slechts 8 dagen een verliesje noteren. Voor de bank zelf,
want hun beleggingsadviezen zijn meestal waardeloos. En bedankt sukkels.
http://zapruder.nl/portal/artikel/big_bank_bots_boeken_buitengewone_winst/rss
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Overzicht van alle Arabische landen met bijna een 100% Arabische bevolking.
Arabische landen zijn zonder uitzondering grotendeels Islamitisch, maar alleen in Egypte, Libanon, Syrië,
Irak en Jordanië bestaan nog redelijke tot enigszins noemenswaardige minderheden aan Christenen.
De andere islamitische landen in de regio, zoals Iran en Turkije zijn NIET Arabisch en er wordt ook geen
Arabisch gesproken.
1. Egypte 80.000.000 inwoners, 1.001.449 km2
2. Lybië 6.500.000 inwoners, 1.759.540 km2
3. Tunesië 11.000.000 inwoners, 163.610 km2
4. Algerië 34.000.000 inwoners, 2.381.741 km2
5. Marokko 32.500.000 inwoners, 446.550 km2
6. Syrië 20.000.000 inwoners, 185.180 km2
7. Irak 27.000.000 inwoners, 438.317 km2
8. Jordanië 6.000.000 inwoners, 91.861 km2
9. Libanon 4.000.000 inwoners, 10.400 km2
10. Saudi Arabië 29.000.000 inwoners, 2.240.000 km2
11. Jemen 23.000.000 inwoners, 527.968 km2
12. Oman 3.500.000 inwoners, 309.500 km2
13.Ver.Arabische
Emiraten ( 7 st.) 4.500.000 inwoners, 83.600 km2
14. Bahrein 720.000 inwoners, 695 km2
15. Qatar 1.000.000 inwoners, 11.000 km2
16. Koeweit 2.800.000 inwoners, 17.818 km2
( In Israël wonen ong. 1,8 miljoen Arabieren, verdeeld over de z.g. Palestijnse gebieden zowel als in Israël
zelf) En ruim 6 miljoen JODEN!
Dit op een gebied van slechts: 21.056 km2 *
*Dit aantal vierkante kilometers is ZONDER de z.g. West bank, de Gazastrook en de Golan hoogte.
Totaal aantal Arabieren in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, ruim 320 miljoen, daar er in Soedan,
Mauretanië, Mali, Niger en Tsjaad ook een redelijke hoeveelheid Arabieren wonen. Met Soedan als
uitschieter met zeer veel Arabieren ( ong. 21.000.000 milj. ) van de bijna 40 miljoen inwoners. Arabieren in
de z.g. diaspora zijn niet meegeteld in het totaalcijfer.
( Schatting: ruim 30 miljoen ) velen van hen wonen
in de V.S, Canada, Venezuela en verder verspreid over Europa en Azië )
Het aantal Christenen, incl. allerlei soorten Orthodoxen in de Arabische landen wordt geschat op plm.
20.000.000 miljoen. Waarvan er bijna 10.000.000 alleen al in Egypte woonachtig zijn.
Egypte herbergt als relatief middelgroot land ruim 26,5 % van alle Arabieren.
Opm. Gezien het grondgebied wat Israël toegewezen heeft gekregen en het aantal inwoners (Joden) maakt
Israël nog geen 2% van de totale bevolking uit van dit gebied op eveneens nog geen 2% van het totale
grondgebied. En om die nog geen 2% staan de kranten dagelijks volgeschreven en wordt het journaal vol
gepraat en die nog geen 2%, die beheerst eveneens de binnen en buitenlandse politiek van de
grootmachten én de machten der aarde!!! Is dat niet opmerkelijk??? Het is n.l. Gods eigen LAND!!!
Silvia Videler

Illuminati Kaart : Comet HailBob
februari 13, 2011 pineut
Vertaling van de eerste regel in de kaart :
―Het is het vlammende overgave teken van de hemel die je zegt dat de laatste
dagen nabij zijn.‖
Opvallend vind u niet ? De titel van de kaart is enigszins misleidend want het
betreft geen naam van een komeet.
Wat er wel aan opvallend is, is de kleur van de komeet en de 1e tekstregel. Maar
eens zien of komeet Elenin eerdaags rood aan de hemel gaat kleuren. In de Hopi
profetie wordt gesproken over een blauwe komeet die een rode komeet zou
aankondigen en die gezien wordt als ―reiniger‖. De komeet ―Kachina‖ die destijds
in 1997 blauw van kleur was en enige tijd duidelijk zichtbaar was, werd algemeen
gezien als die blauwe komeet. De tijd zal het leren maar het blijft bizar opvallend.U
kunt hier nog de ―Hopi Prophecy Fulfilled‖ teruglezen. (engelstalig artikel)
http://pineut.wordpress.com/2011/02/13/illuminati-kaart-comet-hail-bob/
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Havenhoofd San Diego op TV: Kernbom gevonden in Amerikaanse stad
Tot verbijstering van de kijkers van ABC's 10News verklaarde Al Hallor,
assistent havenhoofd in dienst van de Douane- en Grensbewaking in het
Amerikaanse San Diego (Californië), dat er vorig jaar een kernbom of een
massavernietigingswapen in een Amerikaanse havenstad is ontdekt (zie
YouTube (2)). Sindsdien wordt er op het alternatieve internet druk
gespeculeerd of dit mogelijk een doelbewuste onthulling was om de Amerikaanse bevolking voor te bereiden
op een 'false flag' aanslag met een (vuile of 'echte') kernbom.
Het interview met de beambte vond plaats in het kader van de veiligheid in de haven van San Diego.
'Afgelopen jaar kwamen er 340 vrachtschepen aan in San Diego, allemaal potentiële verbergplaatsen,' aldus
de commentator. 'Toen we vragen begonnen te stellen (over de apparaten die worden gebruikt om
atoombommen te kunnen ontdekken) waren we verrast over zijn antwoord:'
'Dus om het goed te stellen: jullie zoeken naar een vuile bom? Jullie zoeken naar een atoombom?' vroeg
interviewer Blacher.
'Correct. Wapens met een massaal effect,' antwoordde Hallor.
Blacher: 'Hebben jullie er ooit één gevonden?'
Hallor: 'Niet hier.'
Blacher: 'Maar er is er wel eens één gevonden?'
Hallor: 'Ja...'
Op dat moment wordt hij onderbroken door de persagent van het havenagentschap, die hem later nog een
paar keer onderbreekt, klaarblijkelijk omdat ze wil dat Hallor zijn mond houdt.
Blacher gaat verder: 'Jullie hebben er nooit een in San Diego gevonden...'
Hallor aarzelt. Dan zegt hij: 'Ik zou zeggen, niet in de haven van San Diego...'
Blacher: 'Hebben jullie ze dan ín San Diego gevonden?'
Hallor aarzelt opnieuw, wil iets zeggen, maar wordt afgekapt door de persagent. Even later zegt hij dat
andere instanties wel degelijk gevaarlijk materiaal hebben onderschept. Op de vraag welke instanties dat
dan waren mocht geen antwoord worden gegeven. Wel volgde 23 dagen later
een officieel antwoord waarin stond dat de Douane- en Grensbewaking 'niet
speciaal enige incidenten met atoombommen of nucleaire materialen in onze
havens heeft gehad.'
Ook het ministerie van Homeland Security ontkrachtte uiteindelijk de woorden
van de ambtenaar. Hij zou 'nerveus' geweest zijn en daarom niet goed uit zijn
woorden zijn gekomen. Tevens werd onderstreept dat er nog nooit
atoombommen in de VS zijn gevonden.
Zijn er daadwerkelijk nucleaire bommen en/of andere
massavernietigingswapens Amerika binnen gesmokkeld? Proberen de
autoriteiten dit voor de bevolking verborgen te houden, of was het hele interview
inderdaad bedoeld als een waarschuwing voor een komende 'false flag' aanslag
met zo'n wapen?
Xander - (1) The Intel Hub ; (2) YouTube

Het probleem „Portugal‟ is terug
In januari was Portugal nog ternauwernood ontsnapt aan de vernedering van een
financiele reddingsactie door de Europese Unie. De rente op Portugese
staatsobligaties is maandag opgelopen tot 7.45%, een halve procent boven de
psychologisch belangrijke grens van 7%. De risico‘s werden verhoogd omdat er
geruchten gaan dat sommige eurolanden moeite hebben met het oprekken van het
Europees noodfonds. De Europese Centrale bank meldde dat het sinds drie weken gestopt was met het
opkopen van Portugees schuldpapier, om de Portugese markt de kans te geven te herstellen. De ECB is
hier vorige week weer mee begonnen. Dit tot frustratie van beleggers, die liever zien dat de ECB structurele
maatregelen neemt om de markten tot rust te brengen. Volgens een belangrijke Europese analist dreigen de
rentes in Portugal opnieuw op de lopen, wat de kans groter maakt dat het land alsnog een beroep op het
noodfonds moet doen. Daar komt bij dat onlangs bekend werd dat de Portugese economie in het laatste
kwartaal gekrompen is. Ook al niet erg goed voor het vertrouwen.
Bron: Financial Times
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Obama 'vergeet' vrede met Israël in officiële verklaring over Egypte
'Buitenlands beleid Obama is ideologische strategische dwaasheid en ligt op
ramkoers met de realiteit' - Israël moet zich voorbereiden op dag dat 'muur van
leugens' in elkaar stort
Obama's beleid drijft het Midden Oosten naar een nieuwe enorme brand toe.
Volgens dr. Aaron Lerner, politiek analist en hoofd van de organisatie
Independent Media Review and Analysis (IMRA), is er een opvallend contrast
tussen de verklaringen van wereldleiders over de gebeurtenissen in Egypte. Daar waar bijvoorbeeld de
Duitse bondskanselier Angela Merkel in een korte, slechts twee paragrafen tellende verklaring de
verwachting uitspreekt dat de toekomstige regering van Egypte het vredesverdrag met Israël blijft
respecteren zodat Israëls veiligheid gegarandeerd blijft, maakt Obama er in zijn maar liefst 17 paragrafen
lange verklaring geen enkel woord aan vuil. 'Dit is iets om ons grote zorgen over te maken,' aldus dr. Lerner.
'Het feit dat Obama de vrede (met Israël) niet noemt stemt overeen met zijn eerdere publieke opmerkingen
over Egypte toen Mubarak nog niet was afgetreden,' aldus dr. Lerner. 'De zeer ongelukkige boodschap van
Obama aan speciaal de Egyptenaren en aan de Arabische wereld in het algemeen is dat wat hem betreft het
handhaven van het vredesverdrag met Israël van ondergeschikt belang is.' (1)
Bolton: Obama zwak, besluiteloos, inconsistent, verward en helemaal fout
John Bolton, voormalig Amerikaans ambassadeur bij de VN en mogelijk presidentskandidaat voor de
Republikeinen in 2012, had om dezelfde reden scherpe kritiek op Obama. 'Wij accepteren geen
Amerikaanse president die zwak en besluiteloos is en ons land verontschuldigt.' Hij waarschuwde dat het
vertrek van Mubarak de Amerikanen minder veilig maakt vanwege de mogelijkheid dat de Moslim
Broederschap het machtsvacuüm in Egypte zal opvullen. Daarbij wees hij op eerdere 'democratische'
bewegingen die leidden tot de regimes van de Nazi's, Hezbollah en Hamas.
Bolton beschuldigde Obama van het volgen van een 'rampzalige weg' en vond dat de president 'aarzelend,
inconsistent en verward was en gewoon helemaal fout zat' sinds de Egyptische volksopstand een kleine drie
weken geleden begon. (2)
Obama's beleid ideologische strategische dwaasheid
De vice hoofdredacteur van The Jerusalem Post, Caroline Glick, noemde in haar commentaar Obama's
Midden Oosten beleid dan ook 'ideologische strategische dwaasheid'. Vooral het uit ideologische motieven
ingestelde verbod dat Obama vorig jaar april instelde op het gebruik van de termen 'jihad', 'islamitisch
terrorisme' en 'radicale islam' door de leden van zijn regering onderstreept volgens haar de totale blindheid
van Obama voor de realiteit van deze wereld.
'Obama deed verwoede pogingen om de politieke instabiliteit die in heel de autoritaire Arabische wereld
onder de oppervlakte smeulde te negeren. Amerikaanse officials kregen de opdracht om programma's die
waren gericht op het ontwikkelen van alternatieven voor deze autoritaire systemen en de Moslim
Broederschap te beperken... Maar als 's werelds grootste bullebak had de VS geen enkel recht om het
gedrag van tirannen zoals de Egyptische president Mubarak te veroordelen.'
Op ramkoers met de realiteit
'Om kritiek te vermijden... moest Obama het gevaar van de sterkste oppositiebeweging in Egypte negeren.
De vijandschap van de Moslim Broederschap tegenover de meest strategische belangen van de VS in het
Midden Oosten werd door de regering Obama en haar supporters in de media onder het tapijt geschoven. In
het licht van het verbod op alle discussie over de redenen waarom de Moslim Broederschap een gevaar
vormt voor de VS -namelijk hun jihadistische ideologie van islamitische veroveringen, hun genocidale, op de
islam gebaseerde jodenhaat en Amerikahaat, hun steun voor het islamitische terrorisme in de moslimwereld
en in het westen- is het echter niet verrassend dat de regering Obama het opnemen van de Moslim
Broederschap in een post-Mubarak Egyptisch regime omhelst.'
'De ideologische strategische dwaasheid van de regering Obama is overal duidelijk te zien. Van de slaafse
toewijding aan de verzoening met Iran, de doelbewuste nadruk op het terugtrekken uit Irak en de komende
terugtrekking uit Afghanistan, tot de tolerantie van Hugo Chavez en de infantiele herstart diplomatie
tegenover Rusland ligt de buitenlandse politiek van de regering Obama op ramkoers met de realiteit.'
Incompetentie Obama duidelijkst zichtbaar in Palestijnse kwestie
'Maar op geen enkel ander terrein is deze bewuste incompetentie duidelijke zichtbaar dan in de obsessie
met de stichting van een Palestijnse staat ten westen van de Jordaan. Obama's recent afgezwaaide
veiligheidsadviseur generaal James Jones beweerde tijdens zijn bezoek aan Israël afgelopen week zelfs dat
het Gods wil is dat Israël zich terugtrekt achter onverdedigbare grenzen. Ook weet hij de politieke onrust in
Egypte feitelijk aan de absentie van een Palestijnse staat, en zei hij dat er hierdoor in andere landen in de
regio eveneens Egypte-achtige demonstraties zouden kunnen komen.'
'De regering Obama staat niet alleen met dit volkomen irrationele standpunt. Terwijl de autoritaire Arabische
wereld enorme, door het jihadisme gevoede geboorteweeën ondergaat, stellen alle belangrijke Europese
regeringsleiders zich achter Washington op om Israël ertoe aan te zetten nog meer land aan de PLO over te
geven, zodat er nóg een autoritaire, met de jihad geïnfecteerde Arabische staat ontstaat.'
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'Israël heeft daarom nog maar weinig goede opties over. De dreigingen waar Israël zich voor gesteld ziet
komen hoofdzakelijk voort uit de opkomende krachten van de jihad, het islamitische terrorisme en het
religieus gerechtvaardigde nucleaire avonturisme dat door islamistische politici en religieuze leiders wordt
omarmd. Met andere woorden: dreigingen die voortkomen uit krachten die door de regering Obama
doelbewust worden genegeerd en ontkend.'
'Bovendien betekent de extreme obsessie van de regering Obama om Israël nog meer land aan de
Palestijnse Autoriteit over te dragen dat Amerika eist dat Israël ten koste van zichzelf de onbeschrijflijke
krachten van de jihad versterkt. Dit feit werd afgelopen week onderstreept toen Khaled Abu Toameh
onthulde dat de meeste belangrijke PA-leiders recent het Jordaanse staatsburgerschap hebben
aangevraagd. Mahmoud Abbas en de zijnen geloven dus duidelijk niet dat zij de winnaars zullen zijn als hun
onderdrukkende regime in Judea en Samaria serieus wordt uitgedaagd door hun populaire jihadistische
rivalen van Hamas.'
Israël moet voorbereid zijn als muur van leugens in elkaar stort
'De leiders van Israël worden zonder twijfel in verleiding gebracht om de weg van de minste weerstand te
kiezen en zich aan te sluiten bij Obama en zijn van leugen tot leugen marcherende vrolijke optocht van
blinde, ideologische en van realiteit gespeende mannen. Dat zal ons echter niet beschermen als de gevaren
die door Amerika's strategische dementie worden gezaaid zullen leiden tot de volgde wereldbrand.'
'Israëls beste optie is om simpel en zo luid en krachtig mogelijk de waarheid te vertellen en daar zijn beleid
op te baseren. Dat zal ons in de regering Obama en in Europa geen vrienden opleveren, maar zal ons wel
voorbereiden op de dag als de muur van leugens die van Islamabad (Pakistan) tot Caïro en Ramallah wordt
gebouwd in elkaar stort.'
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) Arutz 7 ; (3) Jewish World Review

Egypte laat Iraanse marineschepen toch door; Israël gealarmeerd
Hezbollahleider Nasrallah 'kijkt uit' naar oorlog met Israël
Volgens Israël heeft het Iraanse marineschip Kharg langeafstandsraketten voor de islamitische terreurgroep Hezbollah in Libanon
aan boord.
Op 23 januari berichtten we dat Iran van plan was om voor de eerste keer
marineschepen naar de wateren rondom Israël te sturen. De afgelopen
dagen leek het erop alsof de doortocht van twee Iraanse oorlogsschepen
door Egypte onder druk van Amerika verboden zou worden, maar inmiddels hebben de militaire
machthebbers in Caïro toch het groene licht gegeven. Omdat de Iraanse bevoorradingsschip Kharg langeafstandsraketten voor de islamitische terreurgroepering Hezbollah in Libanon aan boord heeft is een
confrontatie met de Israëlische marine dichterbij dan ooit.
Nu Egypte toelaat dat het Suez kanaal door Iran gebruikt wordt om Syrië en Hezbollah te voorzien van
zware wapens is het niet ondenkbaar dat Iran uiteindelijk ook zal proberen om met marineschepen de
blokkade van de door Hamas gecontroleerde Gazastrook te doorbreken. De Israëlische minister van
Buitenlandse Zaken noemde de doortocht van de Iraanse Kharg en het fregat Alvand dan ook een
'provocatie'. In Beirut zei Hezbollah leider Nasrallah uit te zien naar een oorlog tussen Israël en Libanon,
omdat zijn mannen dan 'Galilea gaan bezetten.'
Het gegeven dat de Iraanse marineschepen voor het eerst in de geschiedenis de Saudische havenstad
Jeddah aandeden bevestigt onze berichtgeving dat de Saudische koning Abdullah, woedend op de
Amerikaanse president Obama vanwege het feit dat deze Abdullahs vriend Mubarak zo makkelijk liet vallen,
toenadering zoekt tot Iran. Nu de schepen ook door het Suez kanaal mogen is de fundamentele
aardverschuiving in het Midden Oosten ten gunste van Iran niet langer te ontkennen.
De dictatoriale machthebbers in Teheran waren er als de kippen bij om gebruik te maken van de Saudische
breuk met Barack Obama. Als Iran de maritieme en militaire aanwezigheid met steun van Egypte en Saudi
Arabië kan uitbreiden zou het Suez kanaal wel eens geheel of gedeeltelijk geblokkeerd kunnen gaan worden
voor de bevoorrading van de Amerikaanse marineschepen in en rond de Perzische Golf. Tevens gaat 40%
van de totale wereldvracht per schip door het Suez kanaal, iets waar Iran graag de controle over zou willen
krijgen.
Nu Caïro mogelijk dreigt te bezwijken onder de Iraanse druk zou Egypte zich wel eens gedwongen kunnen
voelen zich aan te sluiten bij de anti-Westerse en anti-Israëlische as Iran-Syrië-Irak-Libanon-Turkije. Het is
zelfs niet ondenkbaar dat, mocht Egypte niet willen meewerken, Iran met behulp van Hamas het Sinaï
schiereiland zal weten te isoleren van Egypte om hier vervolgens een enorme Palestijnse terreurstaat van te
maken. Zo'n ontwikkeling zou vanzelfsprekend enorme strategische consequenties hebben en Israël in een
zeer benarde positie brengen. (1)
Xander - (1) DEBKA
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Even aandacht voor deze mooie, vertederde oproep, het belangt ons "ALLEN" aan! (Lezersbrief)
Aan al onze Broeders en Zusters, Leden van de Raad, Leden van de Regering,
Al sinds ik een kleine jongen was en ik voor het eerst hoorde over de stervende vissen in de Rijn, vroeg ik
me af waarom dat gebeurde.
Maar wat kon ik eraan doen? Ik ging schrijven en schreef over wezens die de natuur beschermen.
Maar wie luistert er nou naar een kind?
Ik ben nu volwassen, maar onze vissen sterven nog altijd.
Ik hoor de walvissen en dolfijnen, onze broeders in vervuilde zeeën. Ze roepen om hulp.
Er wordt op ze gejaagd en hun vlees wordt verkocht. Als voer voor koeien en varkens en honden.
Het is voor wetenschappelijk onderzoek, zo wordt ons verteld.
Met sonar wordt hun gehoor aangetast en ze sterven op onze stranden. Is dat wetenschap?
Maar weet u... hun gezang brengt liefde in het water van de zee. En daardoor beschermen ze ons.
Er zijn er niet veel meer over. Ze roepen om hulp. Hoort u hen niet?
Ik luister naar de vogels. Ze zijn ons gevolgd naar onze steden en laten hun stemmen horen en verlichten
onze ziel. Sommigen zingen als het voorjaar wordt en in de winter nemen anderen hun taak over.
Maar hun verwanten worden met miljoenen opgesloten in kleine hokjes.
Ze kunnen niet eens meer lopen en ze zijn ziek, maar worden met dat wat u medicijnen noemt in leven
gehouden en vetgemest.
Daarna wordt onze kinderen verteld dat dit vlees gezond voor hen is.
Ik hou van koeien en varkens. Ook zij zijn onze broeders en ze houden ons in leven. Vroeger stonden ze
overal in de wei. Nu zie ik er niet meer zoveel, want de meeste staan in stallen, met duizenden tegelijk,
zonder ruimte om zich te bewegen. Is dit onze dank voor hun vriendschap?
Koeien geven melk. Die is eigenlijk voor hun kalveren bestemd.
Ze krijgen voer van gemalen vissen te eten terwijl ze nooit vlees noch vis gegeten hebben.
En u verplicht de boeren dat ze gemerkt en genummerd worden en ingespoten met uw medicijnen.
Mogen ze geen namen meer hebben? Wie troost hen als ze verdrietig zijn?
Melk moet, zo hebben we geleerd. Wij geven dus deze melk aan onze kinderen.
Maar hoe kan een ongelukkige koe gezonde melk geven?
Ik heb geen wetenschap nodig die vraag te beantwoorden.
Wij geloven u, want u bent onze wijze ouders.
Wij horen uw stem elke dag via de t.v. en lezen uw woorden in de kranten.
Mijn hele leven lang heb ik zo uw stem gehoord. Ik ben ermee grootgebracht.
Wij zijn mensen... wij hebben u gekozen om ons te vertegenwoordigen.
Misschien zijn wij nog maar kinderen en hopen we dat u ons het voorbeeld van wijze ouders geeft.
We roepen naar u: help ons.
In onze tuinen en boomgaarden zorgen bijen voor het nieuwe gewas. Ze bevruchten de bloemen.
Maar nu sterven de bijenvolkeren. Hun gezoem begint te verdwijnen.
Wie moet dan de bloemen bevruchten?
Wil het zeggen dat er straks geen fruit meer aan de bomen komt?
Wie moet dan straks, als wij kinderen krijgen, hen leren hoe een appel smaakt?
U verlangt nu van ons dat onze dochters worden ingespoten om hen te beschermen tegen kanker.
Wetenschappers vertellen dat dit voor hun gezondheid is, maar andere wetenschappers vertellen dat het
vergif is.
Wie moeten wij geloven? Wetenschap moet toch eerlijk zijn?
Als de wetenschap, die door u altijd aangehaald wordt om uw plannen kracht bij te zetten, twee
tegenstrijdige standpunten verkondigt, moet 1 van beide een leugen zijn.
Dat is wetenschappelijke logica.
Worden wij nu voorgelogen?
En als er een griep uitbreekt, zoals elk jaar geval is... wilt u ons dan allemaal met datzelfde gif inspuiten?
Dan worden wij toch juist ziek?
We zijn kinderen en we willen u vertrouwen, want u bent onze wijze ouders.
Maar we verliezen het vertrouwen in u. Begrijpt u dat?
Onze steden doen pijn aan onze ogen, onze oren en onze neus.
Ze draaien op benzine die de lucht vervuilt.
U zegt dat we beter op kernenergie kunnen overstappen. Ik ben daar bang van.
Of er worden windmolenparken gebouwd. De horizon staat er nu al vol mee.
Waarom vertelt u de mensen niet dat er reeds lang hele eenvoudige oplossingen bestaan om energie op te
wekken? Mogen wij dit niet weten?
Als ik ‘s nachts vanuit de tuin omhoog naar de hemel kijk zie ik soms een paar sterren.
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Maar als ik in een woestijn ben, ver van onze steden, zie ik duizenden sterren, zoveel dat ik stil ben van
verwondering en verlangen. Ik zie de Melkweg als een lichtende rivier van leven.
Waar zijn al die sterren boven onze steden gebleven?
Op school heb ik geleerd dat we een beschaafd land zijn. En dat de landen van Europa nu een
gemeenschap vormen van beschaafde landen.
Ik geloofde dat. Maar ik heb steeds meer moeite uw mening te delen.
We leerden dat de Grote Vader een God van Liefde is, van onvoorwaardelijke Liefde.
U hebt ons dit zelf verteld op onze scholen en in de kerken.
Waarom, zo vraag ik mij af, worden dan andere landen geknecht en gebonden?
Waarom worden hun nationale rijkdommen geplunderd?
Waarom zijn hun inwoners te arm om in leven te blijven?
Waarom geeft u toestemming om wapens te leveren, waardoor hun volken verscheurd worden door twisten?
Maar... waarom maakt u eigenlijk wapens als onze landen zo rijk en beschaafd zijn?
Vergeeft u mij dat ik zovaak vraag ‗waarom?‘, want ik wil geen lastig kind zijn.
U vertelt ons dat de Grote Vader een God van Liefde is.
Maar waarom leeft u ons die liefde dan niet voor?
In uw daden herkennen wij uw woorden niet.
Overal om ons heen, in onze woonwijken, en zelfs rondom onze vakantieverblijven, verrijzen nu antennes
die elke seconde straling uitzenden.
We hebben goed geluisterd naar uw woorden op de televisie, want we dragen allemaal die nieuwe telefoons
bij ons. Zo zijn we altijd en overal vindbaar en bereikbaar.
U vertelt dat we energie moeten besparen en u wilt in al onze woningen nieuwe energiemeters plaatsen.
Ik begrijp echter niet waarom deze energiemeters meer energie gebruiken dan de oude.
En waarom geven ze straling af die niet goed is voor ons?
Ik betwijfel uw motieven.
U verzekert ons dat het wetenschappelijk bewezen is dat al deze straling geen kwaad kan.
We geloofden u, en we stonden toe dat u steeds meer zenders rondom onze woningen plaatste.
Maar nu kunnen wij de rustgevende trillingen van onze moeder Aarde niet meer voelen.
Overal is kunstmatig licht, dag en nacht.
We verliezen het ritme van de Aarde en onze maatschappij draait nu 24 uur per dag.
We krijgen hoofdpijn van uw antennes en van alle draagbare zenders.
Onze kinderen kunnen niet meer zonder en onze lichamen krijgen geen rust.
We worden nu ziek van en we sterven aan ziektes die vroeger nauwelijks voorkwamen.
Elke dag moeten we verplicht naar ons werk.
We werken tot onze dood om deze maatschappij in stand te houden.
Vroeger kon één man genoeg verdienen voor zijn hele gezin.
Waarom is het dan nu zo dat twee ouders soms maar net genoeg verdienen om in leven te blijven?
Waarom zijn veel anderen afhankelijk van de bijstand en de hulp van anderen?
Heel veel mensen zijn ongelukkig, kopen drank, sigaretten en gebruiken uw medicijnen om te kunnen
vergeten. Het worden er steeds meer. Is dat uw idee van een beschaafd land?
Er is crisis, en we verliezen onze banen, en soms zelfs onze huizen.
Het geld dat we gespaard hebben blijkt steeds minder waarde te hebben.
Ook onze pensioenen zijn steeds minder waard. Ze verdampen als sneeuw voor de zon. Waarom?
We lezen dat uw eigen inkomsten wel steeds toenemen. Het verschil wordt steeds groter.
Hoe kan dat? U heeft ons altijd verteld dat we werken aan onze toekomst, aan zekerheid.
Waarom voelen onze oma‘s en opa‘s zich dan steeds minder veilig?
Waarom kunnen ze de slaap niet vatten van de zorgen?
U voorziet al onze documenten van verborgen zenders en verplicht ons die altijd bij ons te hebben.
Er zijn al mensen die deze zenders onder de huid dragen, net als koeien, varkens en huisdieren.
Verliezen we straks ook onze namen, onze identiteit en worden we nummers in uw computers?
Waarom is dit? Vertrouwt u ons soms niet meer?
We zijn toch uw kinderen? U heeft ons toch zelf opgevoed?
Waarom is het zo dat natuurlijke medicijnen steeds meer verboden worden?
Waarom moeten alle natuurlijke voedingsstoffen in ons eten gedood worden door straling?
Waarom mogen er straks geen natuurlijke vitamines en mineralen meer in ons eten zitten?
Dan worden we toch ziek?
En als we ziek worden hebben we bijna geen andere keus dan gif in ons lichaam te laten spuiten om de
ziekte te bestrijden. Ik lees dat er al landen zijn waarin uw rechtbanken mensen dwingen zich te laten
opnemen in een ziekenhuis als ze kanker hebben. Onze natuurartsen worden vervolgd als ze een natuurlijke
behandeling adviseren.
Ik ben geen wetenschapper, en moet daarom afgaan op uw advies, want u bent onze wijze ouders.
Maar wij begrijpen uw wijze woorden niet meer. U spreekt uzelf tegen.
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Dus misschien bent u gewoon een van ons, een kind nog, misschien een grote broer die ons pest en klein
houdt.
Toch roepen we nog naar u, want u bent wel de gekozenen.
We hadden onze verantwoordelijk in uw handen gelegd.
Misschien was dat dom van ons, want zie nu onze Aarde... onze eens zo mooie planeet...
Zie waar we nu zijn aangekomen...
De lucht is vervuild en troebel van de kunstmatige wolken.
De zeeën zijn vervuild en er zijn bijna geen vissen meer.
Het land wordt steriel en kaal, want onze oerbossen zijn bijna gekapt.
Onze dieren zijn verworden tot productie-eenheden.
De meeste bewoners van deze Aarde zijn arm en sterven van de honger of de dorst.
Over de Aarde ligt een deken van straling en we voelen ons uitverstoten uit het paradijs.
We zijn eenzaam, terwijl we toch met zo velen zijn.
We verlangen naar eenheid, saamhorigheid.
Wij zijn toch allemaal Hoeders van deze Aarde?
De grote Vader heeft ons toch die taak gegeven?
In het verleden hebben we onze rode broeders vermoord en hun land afgepakt.
In het verleden hebben we oorlogen gevoerd met landen overzee, en hun landen gekoloniseerd.
Nu heeft u ruimtevaartuigen en bezoekt andere planeten.
Waarom gaat zoveel van ons belastinggeld daarheen?
Gaat u straks andere planeten koloniseren, zoals wij eens Amerika gekoloniseerd hebben? Steden bouwen?
Wat zijn uw motieven, zo vraag ik mij af.
Als ik kijk naar onze planeet is dat met pijn in mijn hart.
Wat hebben we ervan terecht gebracht?
Ik ben verdrietig en mijn ogen wenen. Het doet zo‘n pijn.
Leden van de Raad...
Misschien moeten we onze verantwoordelijkheid, die nu al zo lang in uw handen ligt, weer opeisen.
Dan ontheffen we u van uw taak.
Misschien ziet u het nog niet, maar we zijn ons aan het verenigen.
Overal staan mensen op, die zich verbinden in groepen.
Groepen smelten samen en vormen een stem die steeds luider wordt.
We verbinden ons weer met onze dieren die onze hulp inroepen.
We verbinden ons weer met onze voorouders, wiens stille stemmen tot ons spreken.
We verbinden ons weer met onze broeders in het universum die ons signalen geven in onze graanvelden.
De eenheid wordt hersteld. Bent u daar niet ook een deel van?
Hoort u onze roep? Zult u luisteren als onze gezamenlijke Stem eindelijk tot u doordringt?
We worden volwassen en we gaan zelf keuzes maken.
Misschien zijn dat niet de keuzes die u voorstaat.
Maar is dit niet het lot van elke ouder als kinderen volwassen worden?
Dezelfde rode broeders wiens land u afgepakt heeft, vertellen dat 2012 een belangrijk zonnejaar is.
Dat er dan grote verandering zullen komen. Het is bijna zover.
Wij vragen u... geef ons uw zegen, en geef ons de ruimte.
Misschien kunnen wij u dan iets leren, zoals kinderen hun ouders wel vaker ergens op wijzen.
Wij zijn kinderen van een nieuwe tijd, van een nieuwe wereld.
Wij willen de prikkeling van schone lucht kunnen voelen en het kabbelen van het water weer kunnen horen.
We willen onze zeeën schoonmaken en het leven erin terugbrengen.
We willen onze broeders en zusters, de dieren en planten die ons voeden, dankbaar zijn en ze met liefde
behandelen.
En we zoeken naar rust in onze woongebieden.
We willen graag dat alle mensen te eten hebben en in vrede met elkaar leven, zonder wapens.
We zoeken geen strijd. Dan kunnen wij dat onze kinderen leren en meegeven.
Maar als u van ons vraagt onze identiteit, onze vrije wil en vrije keuze op te geven, besef dan dat we dat niet
licht zullen doen. We zullen daarover moeten nadenken. Want dat is een groot goed en we hebben weinig
vertrouwen in uw motieven.
Toch zullen we jullie dankbaar zijn voor alles dat jullie ons geleerd hebben.
Het is bijna zover... De verandering komt eraan!
Alstublieft... laat u ons vrij, geeft u onze uw zegen, respecteer onze vrije wil en laat ons zelf keuzes maken,
in het vertrouwen dat u ons alles heeft meegegeven dat wij moeten weten.
Dan zullen we u kunnen gedenken als ouders die wellicht fouten maakten, maar die het goed met ons voor
hadden.
Wim Roskam (schrijver van „Kiezen voor Vrije Keuze‟)
http://www.earth-matters.nl/47/1572/earth-matters-diversen/aan-alle-enquotbewusteenquot-mensen.html
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Hoe Hosni Mubarak een van de rijkste mannen op aarde werd
Complete artikel: www.alternet.org (8x geklikt)
Hoe Hosni Mubarak een van de rijkste mannen in de wereld werd
Het fortuin, vergaard door de voormalige president van Egypte en zijn twee
zoons (beide miljardairs), wordt geschat op $ 70 miljard.
13 februari 2011 |
Nu Hosni Mubarak is gewipt, laten we een beetje Egyptische wiskunde doen mbt de Mubarak jaren.
Volgens deskundigen is het fortuin, vergaard door de oud- president en zijn twee zoons (beide miljardairs),
70 miljard dollar . Dat geldt ook voor zijn geheime middelen ; offshore bankrekeningen en investeringen in
woningen en vastgoed-eigendommen, reikend van Rodeo Drive in Beverly Hills naar Wilton Place in het
centrum van Londen en-Sheik el Sharm , het toeristenoord van Egypte. Aangezien Mubarak president is
sinds 30 jaar, heeft hij het in recordtempo vergaard- een slordige 2 miljard USdollar of meer per jaar. Hij en
zijn familie vertegenwoordigen nu een waarde van ongeveer vier keer het bruto binnenlands product (BBP)
van Paraguay, vijf keer het BBP van de strijdende Afghanistan, en meer dan tien keer het BBP van Laos. Hij
is wellicht de rijkste man en samen zijn ze de rijkste familie op aarde. Dit alles is gebeurd, overigens, in de
jaren toen miljoenen Egyptenaren - ten minste een op 10 - hun boerderijen verloren , terwijl meer dan 40%
van de Egyptenaren leven op minder dan 2 dollar per dag.
En laten we een paar anderen noemen van de cast van personages die 'de goede tijden laten rollen' die een
paar dollars meepikten tijdens de heerschappij van de Mubarak familie: staalmagnaat en regerende partij
insider Ahmed Ezz , is er bijvoorbeeld in geslaagd om in een schamele 3 miljard dollar bijeen te schrapen,
terwijl voormalig minister van Binnenlandse Zaken Habib Ibrahim El-Adly het moest stellen met slechts $ 1,2
miljard. En dat zijn nog maar twee van ten minste vijf gehate Mubarak makkers die naar verluidt de miljarddollar horde namen in deze jaren.
Wat betreft een trio van Washington lobbyisten - voormalig Republikeins vertegenwoordiger van Bob
Livingston, de voormalige Democratische vertegenwoordiger van Toby Moffett, en mover-en-shaker Tony
Podesta - die zich dapper lieten inhuren door het Mubarak-regime, ze maakten maar kleingeld: naar verluidt
slechts 1 dollar miljoen euro per jaar voor hun inspanningen. Wie weet wat Frank Wisner, de voormalige
ambassadeur gestuurd naar Cairo door de Obama-administratie om Mubarak eruit te schoppen, werkend
voor Patton, Boggs, een bedrijf dat eer stelt in het geschillen en schikkingen-werk dat het gedaan heeft voor
Mubarak en bedrijf? Belangenconflict iemand?
Vergeet ondertussen ook niet het Egyptische leger. Dat heeft in de Mubarak tijd het niet slecht gedaan..
Immers, volgens een deskundige, hij bezit "vrijwel elke industrie in het land," en is er nog steeds in geslaagd
om een mooie $ 35 miljard in "steun" van Washington aan te nemen sinds 1978.
En de gewone Egyptenaren die protesteerden tegen de aftakeling van hun land? Schattingen van het aantal
politieke gevangenen in Egyptes grimmige gevangenissen varieerden de afgelopen jaren van 6000 tot
17.000 . Voor hun welzijn werd gezorgd door voormalig hoofd van de inlichtingendienst Omar Suleiman.
Aangezien Egypte een " marteling bestemming van voorkeur " was voor de regering-Bush en haar Global
War on Terror, had Suleiman gelukkig ook de supervisie over dat programma, ook als Mubaraks folteraar-inchief . Benoemd tot vice-president door zijn maatje, Suleiman was de "democraat" die de regering-Obama
leek te steunen tot voor kort, om de "overgang naar de democratie te leiden."
Al met al, moeten we ons verbazen, dat een dergelijke martelkleptocratie op de Nijl nu wordt geschud op
haar grondvesten en dat een andere geest, een geest van democratie, vrijheid en rechtvaardigheid, opstijgt
in de regio? Tom Engelhardt, redacteur van Tomdispatch.com , is mede-oprichter van het Amerikaanse
Empire Project en auteur van The American Way of War: Hoe Bush Wars Became Obama's .
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/hoe_hosni_mubarak_een_van_de_rijkste_mannen_op_aarde_werd
Leger Israël „op alles voorbereid‟
Bron / origineel: (c) www.depers.nl
De Israëlische strijdkrachten zijn op alles voorbereid. Dat heeft premier Benjamin
Netanyahu maandag gezegd naar aanleiding van de ontwikkelingen in Egypte en
andere islamitische landen in de regio.
,,Een aardbeving doet de Arabische landen en grote delen van de islamitische
wereld op hun grondvesten schudden en wij weten nog niet hoe deze zaken zullen
uitpakken'', zei Netanyahu. ,,Wij zijn op alles voorbereid, omdat wij weten dat ons voortbestaan en ons
vermogen om onze buren te overtuigen in vrede met ons te leven, gebaseerd zijn op het Israëlische leger.''
Netanyahu sprak tijdens de beëdiging van generaal-majoor Benny Gantz tot bevelhebber van de
krijgsmacht. Gantz leidde in het verleden de Israëlische strijdkrachten in de grensgebieden met Libanon en
Syrië. Ook diende hij als militair attaché bij de ambassade in de Verenigde Staten.
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Gifitige vlamvertragers in boter
Complete artikel: dinersjournal.blogs.nytimes.com
Pas sinds 10 jaar is bekend dat de westerse mens minimale hoeveelheden broomhoudende vlamvertragens,
PolygeBromeerde DiphenylEthers (PBDE) in zijn lichaam bij zich draagt. Waarbij de hoeveelheid langzaam
maar gestaag groeit. De groep PBDE's bestaat in totaal uit 209 verbindingen. En er zijn twee subgroepen:
de lagere en hogere gebromeerde PBDE's. Van de lagere is de toxiciteit bewezen en momenteel gebruikt de
industrie nog alleen de hogere, > 5 broomatomen. Nieuw onderzoek bezit aanwijzingen dat ook deze groep
man-made chemicals schadelijker zijn dan verwacht.
PBDE's worden hoofdzakelijk door de kunststofindustrie ingezet in bijv. de electronica en meubels (schuim).
Om voldoende brandvertragend te zijn wordt er naast de broomhoudende vlamvertragers (8 tot 12%) ook
een synergist ingezet, diantomoontrioxide, Sb2O3 (3 ? 5%). De chemische industrie beweert dat de
vlamdover fysisch is gebonden maar vondsten van deze man-made chemicals in bijvoorbeeld het huisstof
en voedsel laten zien dat deze vlamvertragers langzaam uit de kunststof migreren.
Een nieuwe studie, is volgens de schrijvers, de eerste waarbij een serieuze PBDE vervuiling in voedsel is
vastgelegd. De onderzoekers van de studie, kochten boter van 10 merken in de supermakten in Dallas en
verstuurden deze diepgevroren naar een duits laboratorium. Met gevoelige analyse-apparatuur vonden ze
sporen van PBDE's in ieder monster. Echter er was 1 uitschieter: meer dan 2000 maal meer PBDE's als de
andere botermerken.
Naar verdere testen concludeerden de onderzoekers, onder hen Linda S Birnbaum, dat het botermerk met
het hoge dioxinegehalte waarschijnlijk was verontreinigd door het verpakkingsmateriaal. Er werd contact
opgenomen met de fabriek en het bleek dat machines die de vlamdover in het kunststofonderdeel bevatten
oververhit waren geweest. De vlamdover migreerde uit de kunststof en kwam op de boterverpakking terecht.
Later migreerden de man-made chemicals in de boter.
Volgens het EPA (Environmental Protection Agency) accumuleren PBDE's in het lichaam, kunnen ze
leverbeschadigen veroorzaken, hormoonimiterende functies in het schildklierhormoon bezitten (endocriene
disruptors) en zijn veroozakers van neurologische ontwikkelingsproblemen. Dr. Schecter en andere
wetenschappers geven aan dat men niet hoeft te stoppen met het eten van boter. De negen andere
botermerken zaten ruim onder de norm van het EPA.
De studie laat volgens Dr. Schecter wel zien dat controlefunctie de FDA (Food and Drug Administration)
sterk verbeterd kan worden. Er moet veel onderzoek gedaan worden naar voedsel wat vervuild is met
PBDE's en andere man-made chemicals. Schecter is hoopvol: de gehaltes van lood en dioxine in het milieu
en voedsel zijn dalende, indien de coverheid dit wil kan het gehalte aan PBDE's in het milieu ook
verminderen.
Het onlangs goedgekeurde Food Safety Modernization Act geeft het FDA meer macht over het landelijke
voedselnetwerk. Volgens het FDA bestaat er geen noodzaak om voedsel te gaan testen op PBDE's.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/vlamvertragers_in_boter

Banken zijn spekkoper wereldwijde voedselcrisis
zondag, 13 februari 2011
Banken als Goldman Sachs en JP Morgan zijn de grote winnaar van de stijgende prijs
van grondstoffen en voedsel. Jaren geleden zijn deze banken begonnen met het
speculeren in commodity index funds en andere derivaten (afgeleide financiële
instrumenten) in grondstoffen.
Terwijl de armsten in de wereld het steeds moeilijker krijgen door de stijging van de
voedselprijzen, kunnen de bankiers van de verschillende banken weer een verhoging
van hun exorbitante hoge miljoenen bonus tegemoet zien, door de winsten uit deze speculatie in
grondstoffen.
In de afgelopen twee jaar zijn er in 60 landen voedselrellen geweest. Ook de revolutie in Egypte begon
mede door de enorme prijsstijging van tarwe (en dus ook brood). Afgelopen maanden bedroeg de
voedselinflatie in Egypte zo'n 17%. Ook in India is de voedselinflatie al lange tijd extreem hoog. Door de
quantitative easing in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Europa vloeit er steeds meer geld naar
commodities. Hieronder een interview van RT met Frederick Kaufman. Als conclusie van het interview: 'No
matter what game, banks always seems to be the winner'.
Bron en video: biflatie.nl
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Mysterieuze dierensterfte gaat door
BECKLEY, (USA) - Onderzoekersdie de sterfgevallen vantientallen paarden op een
landbouwbedrijf onderzoeken hebben hebben een oorzaak kunnen vinden. Dat meld
Sheriff Jim Childers, De politie gingWoensdagna een tip kijken en trof maar liefst 39
dode paarden aan,Volgens een dierenarts zou het om een verhongering gaan dus
dierenmishandeling. De eigenaar de83 jarige Grady Whitlock is gearresteerd,
velewebsites melden dit als het zoveelste mysterie maar het lijkt verklaarbaar. Anders is het onderstaande
bericht nabij lake Charles werden honderd dode vogels aangetroffen. En in Vero Beach (Florida) zijn er dode
vissen waargenomen. Sommige inwoners schatten zelfs dat er een ―miljoen‖ dode vissen zijn. De omgeving
wordt nu geconfronteerd met een zeer sterke nare geur.
Honderden dode vogels lake Charles Louisiana
11 feb 2011 LAKE CHARLES, LA (KPLC-TV) – The Louisiana Department of Wildlife
and Fisheries is trying to figure out what caused the death of hundreds of birds in
south Lake Charles.The birds were discovered on Thursday morning.More than 100
birds were scattered across Lake Street between Gauthier and Tank Farm Road;
another hundred were found on Lincoln Road, about a mile away.
http://www.kplctv.com/Global/story.asp?S=14005986
Massive fish kill reported in Vero Beach state park
Another massive fish kill has struck Florida waters — this time affecting menhaden in
a Vero Beach state park. The Sebastian Inlet State Park became inundated with
swathes of dead fish last week. According to one report, some residents have
estimated that there are ―millions‖ of dead fish, and the area is now inundated with a
strong odor from the decay
bron: http://www.americanindependent.com/168948/massive-fish-kill-reported-in-vero-beach-state-park

„Iraanse oorlogsschepen in Suezkanaal‟
februari 16, 2011 By: silviavideler © ANP
JERUZALEM – Het bewind in Iran wil woensdagavond twee oorlogsschepen door
het Suezkanaal laten varen. De marinevaartuigen zouden op weg zijn naar Syrië.
Dat heeft Avigdor Lieberman, de minister van Buitenlandse Zaken van Israël,
gesteld in een verklaring die woensdag werd vrijgegeven. Lieberman sprak van
een ‖provocatie‖ door Teheran en zinspeelde op ingrijpen. Israël en Iran zijn
aartsvijanden. Syrië is een bondgenoot van Iran en eveneens een vijand van het
buurland Israël. Lieberman stelde dat het in vele jaren niet is voorgekomen dat Iraanse oorlogsbodems door
het Suezkanaal varen. Het kanaal vormt een snelle verbinding tussen de Indische Oceaan en de
Middellandse Zee. De regering van Israël heeft bondgenoten, waaronder de Verenigde Staten,
gewaarschuwd voor de plannen van Iran. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor
Lieberman, bekend vanwege zijn radicale uitspraken en ruwe omgangsvormen met buitenlandse
diplomaten, bracht het nieuws naar buiten. Hij zei het te betreuren ‖dat de internationale gemeenschap niets
doet aan voortdurende Iraanse provocaties‖. Daarmee doelde hij onder meer op een reeks anti-Israëlische
uitspraken van president Mahmoud Ahmadinejad van Iran. ‖De internationale gemeenschap moet begrijpen
dat Israël deze provocaties niet tot in de eeuwigheid kan negeren‖, aldus Lieberman. De Suez Kanaal
Autoriteit, die de scheepvaart over deze waterweg organiseert, liet weten niet op de hoogte te zijn van een
Iraans verzoek voor doorvaarten. Maar als Iran dat alsnog doet, is er geen probleem. ‖De Suez Kanaal
Autoriteit staat schepen van alle nationaliteiten de doorvaart toe, zolang dat land niet in staat van oorlog is
met Egypte‖, zo verduidelijkte het orgaan. Sinds 1979 voeren er geen Iraanse oorlogsbodems meer door het
Suezkanaal, zo meldde de autoriteit. Als het komt tot een Iraanse doortocht, dan zullen de Verenigde Staten,
de belangrijkste bondgenoot van Israël, de situatie goed in de gaten houden. De USS Enterprise, het eerste
nucleair aangedreven vliegdekschip ter wereld, voer eerder op de dag in de omgekeerde richting door het
Suezkanaal.
Het langste oorlogsschip ter wereld (342 meter) bevindt zich inmiddels in de Rode Zee, maar beschikt over
de modernste radarapparatuur en uiteraard over gevechtsvliegtuigen die in een uitgestrekt gebied operaties
kunnen uitvoeren. Een woordvoerder van de marine zei dat de USS Enterprise onderweg is om de missie in
Afghanistan te ondersteunen.

Nieuwsbrief nr. 118 – 21 februari 2011 - pag. 54

Gladio en de oranjes (1)
Ton Biesemaat
Onder de noemer Gladio (Italiaans voor zwaard) spelen al sinds eind jaren veertig een
aantal affaires tot op de dag van vandaag. Strikt genomen is Gladio alleen maar een
affaire geweest in het politiek chaotische Italië van begin jaren negentig. Toen de, zelf
tot het Gladio-netwerk behorende, premier Andreotti na journalistieke onthullingen zich
genoodzaakt zag het bestaan van een zogenaamd 'stay behind'-netwerk te
openbaren. Gladio was de naam van het Italiaanse 'stay behind'-netwerk. Andreotti
onthulde echter ook dat elk Westeuropees land een dergelijke geheime organisatie
had. In Nederland ging Gladio officieel door het leven onder de noemer O&I (Operaties en Inlichtingen).
Wat waren (en zijn) nu eigenlijk de aard en doelstellingen van stay behind-netwerken die we onder de
gemeenschappelijke noemer Gladio indelen? Wederom officieel geredeneerd werden deze netwerken
opgericht en georganiseerd met in het achterhoofd de verzetsnetwerken in de Tweede Wereldoorlog, in het
door de Duitsers bezette Europa. Na de Blitzkrieg van mei en juni 1940 tegen de Beneluxlanden en
Frankrijk, bleek dat er geen georganiseerd verzetsnetwerk was achtergebleven om inlichtingen over de
Duitse bezetters te verzamelen en om sabotagedaden te plegen tegen de Duitse legers en de infrastructuur
waar de Wehrmacht, Luftwaffe, Kriegsmarine en diverse politiediensten van gebruik maakten. In een
moeizaam proces moest dat tijdens de bezetting worden opgebouwd, waarbij veel nodeloze slachtoffers
vielen en zoals bijvoorbeeld in Nederland het daadwerkelijke verzetswerk, nooit echt intensief of
professioneel werd toegepast. De Britse geheime diensten waren de motor achter de opbouw van een
verzetsorganisatie in West-Europa. Er werd zelfs een speciale dienst voor opgericht om zoals Churchill het
zo kernachtig zei 'to set Europe ablaze'. Dat werd de dienst SOE (Special Operations Executive). Na de
nederlaag van het Derde Rijk werden de Westelijke Geallieerden (Engeland, Verenigde Staten en hun
Westeuropese bondgenoten, in 1949 verenigd in de NAVO) geconfronteerd met een nieuwe dreiging. Het
machtige, stalinistisch-communistische Rusland stond met zijn enorme troepenmacht aan de oevers van de
Elbe en de Donau. De politieke, economische en militaire strategen hielden rekening met een verovering en
bezetting van West-Europa door het Rode Leger. Om de situatie te voorkomen zoals die was ontstaan in de
Tweede Wereldoorlog begon men stay behind-netwerken op te richten die in geval van een Russische
bezetting georganiseerd, getraind en uitgerust waren (wapens, valse papieren en radiozenders) om
weerstand te bieden via spionage, sabotage en propaganda (psychologische oorlogvoering). Deze Gladionetwerken ontstonden op het eerste hoogtepunt van de Koude Oorlog, eind jaren veertig.
In de openbare bronnen wordt vaak gesteld dat de Gladio-netwerken pas in 1990 werden onthuld. Maar dat
is eigenlijk onzin. Ook in de Koude Oorlog verschenen telkens publicaties met aanwijzingen dat een dergelijk
netwerk actief was. Dat kwam mede door de vondst van geheime wapenopslagplaatsen van Gladio. Zelfs de
eigenlijke vijand van Gladio (de Sovjetunie en haar satellietstaten in Oost-Europa) was zonder twijfel via
spionage op de hoogte van het bestaan van het Gladio-netwerk. Dan rijst de vraag waarom een eigenlijk
helemaal niet zo geheim netwerk zo lang actief was of misschien zelfs nog steeds aanwezig is? De Gladioonthulling door Andreotti zorgde voor ophef omdat terreuraanslagen in Italië met grote mate van zekerheid
gekoppeld konden worden aan het Gladio-netwerk. Dit waren terreuraanslagen van hoofdzakelijk
neofascistische Gladio-agenten (het woord agent kan betrekking hebben op iemand die niet eens weet dat
hij indirect gemanipuleerd werd door Gladio) gericht tegen de burgerbevolking en/of officiële politiediensten.
Wat nimmer officieel is toegegeven is dat Gladio-netwerken meer streden tegen de democratisch gekozen
communistische en extreem-linkse partijen van West-Europa dan zich voor te bereiden op een
Sovjetbezetting. Een beproefde methodiek is om met terreur als bomaanslagen en het vermoorden van
politici (Aldo Moro in Italië) de spanning en angst in een maatschappij op te voeren. Bij deze 'false flag'
operaties werden er opzettelijk aanwijzingen achtergelaten dat de terreuraanslagen waren uitgevoerd door
extreem-linkse terreurgroepen zoals de 'Rode Brigades' in Italië of de Belgische CCC (Cellules
Communistes Combattantes). Inmiddels is overtuigend aangetoond dat dergelijke terreuraanslagen het werk
waren van Gladio-netwerken. Een belangrijk onderdeel van de Gladio-stay behind netwerken was
psychologische oorlogvoering. Bij de acties om de spanning in de maatschappij te verhogen kon Gladio
terugvallen op personen met een invloedrijke positie binnen de media om zo ook via een propagandaoffensief de terreur in de schoenen te schuiven van de linkse tegenstander en de invloed van machtige
communistische partijen in bijvoorbeeld Italië en Frankrijk terug te dringen. Een aardig voorbeeld in het
ogenschijnlijk zo brave Nederland was dat binnen O&I mr. Ton Herstel, voormalig voorzitter van de NCRV en
voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, belast was met psychologische oorlogvoering. De uitspraak
van journalist Frenk van der Linden dat elke redactie wel een AIVD-informant kent lijkt met dit voorbeeld niet
eens overdreven!
Gladio ontspoorde met haar terreuraanslagen in Italië en België. Daarmee opereerden de netwerken tegen
de democratische rechtsorde. Er is echter ook overstelpend bewijsmateriaal dat de Gladio-cellen of personen zich bezig hielden met vrij ordinaire criminele activiteiten. In Nederland hadden leden van het
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Gladio-netwerk een zogenaamde 'groene kaart'. Bij Gladio-oefeningen waarbij agenten door de politie per
ongeluk werden opgepakt moest de politie naar een speciaal nummer van de marechaussee bellen waarna
de Gladio-agent werd vrijgelaten. Het ging hier bijvoorbeeld om Gladio-agenten die gewapend werden
opgepakt bij een gesimuleerde aanslag op de Nederlandse infrastructuur. Hierdoor werd een psychologisch
klimaat geschapen waarbij Gladio-agenten zich onaantastbaar waanden. In Nederland kwam dat naar voren
bij een afpersingszaak van twee voormalige Gladio-leden tegen het voedingsmiddelenconcern Nutricia.
Nadat premier Lubbers in 1992 officieel O&I had opgeheven probeerde het tweetal via dreigementen om
potjes kindervoeding te vergiftigen geld te bemachtigen van Nutricia. Daarnaast is er in Nederland bekend
dat wapens uit geheime Gladio-opslagplaatsen (maar wat is werkelijk geheim binnen Gladio gezien al de
kennis van de Russen over Gladio!) terecht zijn gekomen in het criminele circuit van drugs, vastgoed en
liquidaties. De namen van zulke bekend geworden criminelen als Sam Klepper, John Mieremet en Mink Kok
zingen daarbij rond. Er zijn tevens genoeg aanwijzingen dat Gladio (net als de CIA) zich bezig hield met
drugs- en wapenhandel en het witwassen van die verdiensten.
Wordt vervolgd.
http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=100828_Gladio_1&t=Oranje+Gladio+netwerk+guerrilla

Heden Edwin, morgen gij!
Hans Vogel, 13 februari 2011
Stel, u bent gepromoveerd aan een goede universiteit, u bouwt aan uw carrière en stel u
wordt verliefd op een meisje. U bent in de wolken en u maakt werk van dat meisje, en zij
van u! Wederzijds vliegen de vonken er van af en tot uw plezierige verbazing vraagt het
meisje u ter verloving, en ja, zelfs ten huwelijk.
Haar moeder vindt het 'dolletjes' en stelt voor niet te verloven 'want dat is zo ouderwets',
maar om meteen te trouwen. Nu blijkt het meisje het nichtje van het staatshoofd en
kleindochter van Bernhard Pantsjoelidzef, beter bekend als 'Prins Bernhard'. Uw eigen
familie staat goed bekend, ook aan het hof, en op u persoonlijk valt niets aan te merken
(zie rapportages van o.a. de DKDB, KLPD, Justitieel Archief Almelo, etc.). U wordt dus hartelijk ontvangen.
U vertoeft in de zevende hemel, maar achter uw rug treedt een heel apparaat in werking waar u geen idee
van hebt. Er wordt geplozen in uw persoonlijk leven, dossiers worden opgevraagd bij allerlei
overheidsinstanties. Een aantal van de opdrachtgevers, zo blijkt later, zijn uw schoongrootvader, uw
schoonvader en (Maartje van Weegens informant), Carlos Jr., het broertje van uw meisje.
U krijgt op relatief jonge leeftijd 'een functie van gewicht' (aldus het Amsterdamse gerechtshof) en
tegelijkertijd bouwt u aan uw eigen bedrijf dat u hoopt op te stoten in de vaart der volkeren. Maar dan ontdekt
u plotseling dat u wordt tegengewerkt en afgeluisterd. Door wie? Door de AIVD, in opdracht van Felix
Rhodius, de directeur van het 'kabinet der Koningin', de tante van uw echtgenote. Waarom?
Dat is simpel en niet zo simpel: het staatshoofd is gewend altijd haar zin te krijgen, en
haar vader al helemaal. Dat lukt haar en hem ook want ze worden en werden
omgeven door een hele schare lafaards en lui wier ruggengraat bestaat uit de vulling
van een Bossche bol. Maar u bent niet zo'n lafaard en u steunt uw vrouw wanneer zij
zich beklaagt over de heimelijke acties jegens haar en haar man. Ingegeven — zo
blijkt veel later — door Pappa Benno, die gaandeweg door u herinnerd wordt aan zijn
nazistische en later fascistische verleden, heden en toekomst. Maar daar weet u op
dat moment zelf niets van af. De tante van uw echtgenote, in directe opdracht van haar vader, is inmiddels
krachten in werking aan het zetten om u te dwarsbomen en publiekelijk (middels o.a. de NOS, De Telegraaf,
NRC en de roddelpers) te vernederen. Maar u en uw echtgenote houden voet bij stuk. Het kerkelijk huwelijk
is een sprookje.
De boze tante kan het nauwelijks geloven en is nu vastbesloten om u helemaal te gronde te richten. Zij trekt
nu alle registers open en schakelt een heel leger in van laffe hielenlikkers en schoenpoetsers om haar doel
te bereiken, o.a. haar secretariaat, de minister-president, geheime diensten, sociale diensten, de
belastingdienst en verscheidene ministeries. Zij zal niet rusten eer u als een gebroken man het toneel
verlaat. Maar u bent uit ander hout gesneden en weet dat de boze tante eigenlijk een psychisch misvormde
en gemankeerde vrouw is. Talentloos, behalve wanneer het om toneelspelen gaat.
Ziedaar in het kort de situatie waarin Edwin de Roy van Zuydewijn zich bevindt. Van minder
zou een mens al moedeloos worden. De Roy van Zuydewijn echter niet. Hij verzet zich, eerst
samen met zijn echtgenote. Maar er zijn maar heel weinig relaties bestand tegen het soort
van continu offensief dat de boze tante heeft ontketend. Tenslotte krijgt ze haar zin: de relatie
(en dus het huwelijk) sneuvelt, evenals de carrière van Edwin. Erger nog, hij wordt aan de
bedelstaf gebracht en alle mogelijkheden om ergens aan de slag te geraken, worden hem
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ontzegd. Geen woning, geen werk, geen inkomen, geen uitkering, geen verzekering, geen bankpas of
rekening.
De echtscheiding moest worden uitgesproken door de rechter, zoals dat in Nederland voor alle
echtscheidingen geldt, maar daarmee houdt ieder vergelijk met andere Nederlanders op. Tot driemaal toe
werd Margarita ten Cate veroordeeld tot het betalen van alimentatie. Tot driemaal toe gebeurde er niets en
werd uiteindelijk gesteld dat zij geen geld had en van 800 euro per maand leeft. Pardon? De familie van
Margarita behoort met een vermogen van 8 miljard tot de rijkste families ter wereld. Hoe kan dat? Welnu dat
kan omdat de rechters Margarita helpen om haar financiën geheim te houden. Daarvoor had Jo Baars, de
thesaurier van tante, een nieuw juridisch concept bedacht: collectieve belastingaangifte.
De rechters hebben dit onzinnige juridische bedenksel omarmd. Het lijkt hier inderdaad wel een
sprookjeskoninkrijk, want dit is volstrekt ongelofelijk. Gelooft u dat Margarita rond kan komen van 800 euro
per maand? Nee, natuurlijk gelooft u dat niet. De rechter heeft er — ondanks verklaringen in de Tweede
Kamer van het ministerie van financiën en de staatssecretaris, dat er niet zoiets als 'collectieve
belastingaangifte' bestaat, geen enkel probleem mee deze onzin te accepteren. En omdat op grond daarvan
Margarita geldt als niet-vermogend, betaalt zij geen alimentatie.
Hierbij plaatsen wij een aantal documenten die aantonen dat wat hierboven is beschreven geen sprookje is,
maar de treurige waarheid.
Document 01 (PDF) is een brief van de voormalige minister-president J.P. Balkenende (Fruitvlieg voor
intimi), waarin hij een potje liegen en draaien weggeeft, waar de honden geen brood van lusten.
Documenten 02 tot en met 07 behelzen een briefje aan de Roy van Zuydewijn van de 'thesaurier'
(schatbewaarder) Jo Baars van de boze tante ter begeleiding van een door hem opzettelijk achtergehouden
belastingaanslag van ruim 27.000 euro. Die aanslag had Baars in opdracht van de boze tante onderschept
en achtergehouden om Edwin in een lastig parket te manoeuvreren. Uiteraard betreft het hier een onwettige
daad, waarvoor een gewone Nederlander zonder pardon tegen een zware veroordeling door de rechter zou
aanlopen. Maar tante staat blijkbaar buiten, boven of onder de wet. Dat geldt blijkbaar ook voor de talrijke
lafaards die haar op haar wenken bedienen.
Documenten 08 en 09 zijn brieven van de Roy van Zuydewijn en zijn echtgenote aan mevrouw Roberts van
de belastingdienst waarin zij opheldering vragen over de gang van zaken.
Document 10 is een ontvangstbewijs van de brief van schatbewaarder Baars, waarmee wordt aangetoond
dat de belastingaanslag voor 27.000 euro is verstuurd vanaf Paleis Noordeinde.
Document 11 is een brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, W.J. Kuijken,
waarin hij meedeelt dat zijn baas, de bij Barend en Van Dorp door zijn tanden heen liegende Wim Kok, geen
verantwoordelijkheid neemt (!) voor hetgeen er op bevel van tante allemaal wordt uitgespookt.
Document 12 is een lange brief van de Roy van Zuydewijn en zijn echtgenote, waarin zij Wim Kok om
opheldering vragen. Kok is tenslotte min of meer op grond van een verkiezingsuitslag op de post van
minister-president terechtgekomen.
Document 13, weer een laf briefje van lakei Kuijken, waarin hij aan de Roy van Zuydewijn en zijn echtgenote
meldt dat zijn baas, Pontius Pilatus Kok, zijn handen wast in onschuld. Let u er ook op dat die boef van een
Kok zelf geen brieven schrijft of ondertekent! En hij durft deze brief te laten uitgaan onder de titel
PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK. Je moet maar het lef hebben.
Document 14 is een transcriptie van een gesprek bij hen thuis op hun kasteel Bartas, tussen de Roy van
Zuydewijn, zijn echtgenote met twee journalisten van HP/De Tijd, Vaessen en Steenhuis.
Document 15 betreft een zeer recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
waaruit blijkt dat Pearl Design, het bedrijfje van Margarita, nog steeds bestaat en is gevestigd op de
Santhorstlaan 10 in Wassenaar. Het daarbij gevoegde document 16 is een specificatie van de huur van het
riante pand op Santhorstlaan bestaande uit 3 woonlagen met zes kamers en twee badkamers.
Leest u deze documenten, bestudeert u ze en laat een en ander op u inwerken. Bedenk dat Edwin de Roy
van Zuydewijn, wellicht met een iets andere achtergrond dan de meesten van ons, in de allereerste plaats
een Nederlander is. Net als u en ik. Bedenk daarbij dat uit alle hierbij gereproduceerde documenten blijkt,
dat hij geen enkele bescherming geniet van de Nederlandse staat. Integendeel, het hele staatsapparaat
wordt straffeloos ingezet door tante om hem te vermorzelen.
Bedenk ook dat wat de Roy van Zuydewijn vandaag overkomt, morgen in beginsel ook u kan overkomen.
Als namelijk de rechten van één Nederlander zo flagrant worden geschonden als de zijne, dan zijn wij allen
het slachtoffer. Het onrecht dat één ingezetene wordt aangedaan is een onrecht dat iedereen wordt
aangedaan. De Nederlandse staat kan uw vriend niet zijn als deze uw medeburgers behandelt zoals Edwin
wordt behandeld. U kunt uw schouders wel ophalen, maar doordat Edwin rechteloos wordt gemaakt, doordat
hij de facto het slachtoffer is van een sinds 1815 afgeschafte straf (die van de civiele dood), staat de weg nu
vrij om ook andere Nederlanders te behandelen zoals hij wordt behandeld. Slaap zacht.
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Is er wel een Egyptische revolutie geweest?
Door GuidoJ. ⋅ februari 16, 2011
By Paul Craig Roberts © 15-02-2011
vertaling Guido Jonkers © WantToKnow.nl/.be
x
Ook ik heb een champagnekurk laten knallen om het succes te vieren van het Egyptische volk, in hun
pogingen om de Amerikaanse marionette, Hosni Mubarak te verdrijven uit zijn zetel. Maar net zoals ik al
schreef op 1 Februari, betekent het vertrek van Mubarak niet dat zijn opvolger niet in hetzelfde Amerikaanse
harnas zal worden gehesen..! Of zoals de ziener/futuroloog Gerald Celente het omschreef: ―Ontmoet de
nieuwe baas, hij is hetzelfde als de oude baas‖..
Gerald Celente: "De oude baas is weg, ontmoet de nieuwe baas; hij is precies
hetzelfde".. (klik voor lead naar site van Celente)
Het dient nog bezien te worden, in welke mate de revolutie ook daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden. Karl Marx en Lenin zouden zich niet in idealistische jubel te buiten
gaan, bij een dergelijke spontane revolutie, die Murbarak al deed besluiten op te
stappen, ná slechts een paar weken van vreedzame protesten. De materialistische
basis van de oude orde staat nog steeds op zijn plek; de elite, de politie, het leger, de
bureaucratie en niet te vergeten.. de Amerikaanse ambassade..
Sterker nog, er is geen voorhoede op het toneel verschenen, die de revolutie zal gaan
afronden. Marx en Lening zouden minachtend kijken naar deze situatie, en glimlachen
bij het idee dat de materiële interesses van de heersende klasse, die dus nog steeds op zijn plaats staat, nu
volledig zou resoneren met de materiële interesses van het Egyptische volk… Onmogelijk natuurlijk!
Marx en Lenin, en bijvoorbeeld hun leerling Pol Pot, stonden voor hun idee, dat er geen revolutie succesvol
kan worden afgerond, wanneer niet álle vertegenwoordigers van de gevestigde orde zijn vernietigd. De
effectieve kracht die deze gevestigde orde en de latere revolutionairen de macht gaf, was geweld. De
Bolsjewieken vermoordden elk familielid van de Tsarenfamilie, om er zeker van te zijn dat zelfs elke
theoretische mogelijkheid dat de oude orde weer aan de macht zou kunnen komen, verdwenen zou zijn..
En andersom: hoeveel revoluties zijn succesvol geweest zónder geweld..? Zelfs de Amerikaanse revolutie
ging met geweld gepaard, en niet alleen tegen Koning George van Engeland gericht. Kolonisten die zichzelf
als Brits presenteerden, en trouw bleven aan Engeland, werden vervolgd en vluchtten naar Canada.. Hoewel
ze niet Marxistisch waren, waren de Amerikaanse revolutionairen keihard en op geen enkele wijze
vergevingsvol.
De Egyptische revolutie van Februari 2011, weinig tot geen geweld. Mubarak moest
weg; het uiteindelijke doel werd bereikt. Maar nu..?
Misschien is datgene dat we in Egypte zien, alleen maar het eerste bedrijf in een
toneelstuk.. Als de Egyptenaren erachter komen, dat er feitelijk niets veranderd zal
zijn, dan zal opnieuw een uitbarsting plaatsvinden, maar dan op heftiger, meer
overtuigende manier. En dat zal dan gebeuren onder aanvoering van leiders die meer
gefocussed zullen zijn. En als deze revolutie neergeslagen zal worden, zal er ook een burgeroorlog kunnen
uitbreken, waarbij de voorspelling van de genoemde en zeer succesvolle futuroloog, Gerald Celente uit zal
kunnen komen. Regionale oorlogen die in het Midden Oosten zullen zorgen voor de ‗eerste grote oorlog in
de 21ste eeuw‘..
Het is vanzelfsprekend dat de Egyptische elite bestaat uit een grote minderheid van de bevolking. In élk land
hebben zijn een monopolie op de natuurlijke bronnen en kansen in het betreffende land, en bezitten zij meer
rijkdom dan ze kunnen opmaken in hun leven. (zie lead HIER)
De kleine groep gewapende en zeer rijke elite zullen het waarschijnlijk afleggen tegen de grote massa, die
óók gewapend is en uitermate boos zal zijn.
Maar we dienen ook niet té veel waarde toe te kennen aan de revolutionaire Marx en Lenin. Materiële
belangen zijn belangrijk, maar ze zijn niet álles.. Er klopt een goed en een slecht hart in de menselijke
borstkas. Mensen kunnen van mening veranderen. Ook de Soviet Unie was niet omvergegooid door een
revolutie.
De Soviet Unie stortte in, omdat de heersende klasse, de feitelijke communisten, hun meningen en
opvattingen veranderden. Ze gaven toe dat hun systeem niet voldeed en lieten het vervolgens los.
Misschien mag deze vreedzame revolutie ook plaatsvinden in Egypte en elders in de wereld.

Nieuwsbrief nr. 118 – 21 februari 2011 - pag. 58

The Economist voorspelde de opstand in Egypte anderhalf jaar geleden
Geplaatst op: donderdag 17 februari 2011 door: Gerard Driehuis
Ze zijn er zelf ook wel trots op: al in juli 2010 schreef The Economist
een stuk over de dictaturen in het midden oosten dat vandaag nog heel
fris wegleest. Ze wisten het al in Londen. (Noot: is dus een half jaar
geleden!). De voorspelling spitst zich toe op twee landen waar een
omwenteling voor de hand ligt en waar de gevolgen voor het westen het
grootse zijn: Egypte en Saoedi-Arabie, dat volgens The Economist toen
ook aan de beurt zal komen. We wachten af.
THE fate of the Arab world‘s two most important states lies in the hands
of ageing autocrats. Hosni Mubarak, an 82-year-old air-force general who has ruled Egypt since 1981, is
widely reported to be grievously ill. King Abdullah of Saudi Arabia, who assumed the throne of the Arabs‘
richest country five years ago but has run the show for longer, is reckoned to be 86. The grim reaper will
bring change in both places soon.
Maybe the old men will manage to control their succession. President Mubarak has been preparing the
ground for his son, Gamal, to take over (see special report). King Abdullah‘s anointed successor, Crown
Prince Sultan, one of his 18 surviving brothers, has long been poorly, but there are plenty more where he
came from (see article). Decades of repression have ensured that the opposition is quiescent in Egypt and
virtually inaudible in Saudi Arabia. But they have also made these countrie
Lees verder - Bron: The Economist

Wat kost in Nederland een hondendrol ?
Geschreven op: 15 februari 2011
Waar ergert u zich meer aan in ons land, glibberende politici of glibberende
hondendrollen ?Wij moeten u zeggen, geef ons maar die hondedrollen,
wantdaar kun je met een beetje geluk nog omheen lopen, maar politici, nee, die
tref je overal aan en ontwijken is inmiddels in onze verstikkende
ambtenarencultuur onmogelijk geworden, u zult er dusmee moeten leven.
Wat politici en hun eveneens zich goed zelf bedienende collega‘s ambtenaren u
per jaar kosten is redelijk te becijferen, maar wat kost een hondendrol per jaar ?
De aanwezige hondenpoep in Arnhem is een nieuwe bron van inkomsten voor de gemeente geworden.
Nee, wij moeten u teleurstellen, niet in het kader van recycling, dus niet vanwege een verbod om
ambtenaren van de gemeente los op straat te laten lopen, waar ze dan voor hondendrol zouden kunnen
worden uitgemaakt. nee, de gemeente Arnhem heeft twee toezichthouders ( TZH ‗s)aangesteld voor zes
Arnhemse wijken en deze TZH‘s gaan controleren of er aan honden wildpoep gedaan wordt, maar , en nu
komt het, of u ook, als u met uw hond door de straten lopend voorzien bent van deugdelijk opberg- en
bewaarmateriaal. Wij schakelen even over naar de betreffende APV :
http://www.arnhem.nl/dsresource?objectid=75191&type=org
en u ziet het :( water)dichte zakjes, schepjes en zo niet , onherrroeplijk op de bon à raison van 60 Euro.
Maar daar ook Arnhem inmiddels bevangen is door de ―besparingskoorts‖ is er natuurlijkvan te voren
gekeken of deze actie, die later bij gebleken geschiktheid kan worden uitgebreid, wel kostenneutraal of zelfs
positief kan zijn. Daarbij is het volgende scenario denkbaar :
2 TZH‘s met alle sociale lasten, niet te vergeten waterdichte schoenen, je mocht toch eens een drol over het
hoofd zien na een lange vermoeiende dag, kosten de gemeente € 80.000. De dagelijkse ―oogst‖ bedraagt 10
drollen per dag, want meer zou naast het uitschrijven van het proces verbaal tot oververmoeidheid leiden.
Op jaarbasis praatje dan over 3.650 drollen ( de 2 TZH‘s niet meegerekend) en dat betekent € 80.000
gedeeld door 3.650 = 21, 90 per drol ! En daar had u zeker niet mee gerekend als u uw hond weer eens
gebukt ziet zitten. De bekende gouden dukaten poepende ezel is er niets bij.
Beste mensen, waar zijn wij in hemelsnaam in dit land mee bezig ? Waar halen ambtenaren die klagen over
stress de tijd vandaan en hoezo kunnen wij niet gelijk 20% van hetgehele ambtenarencorps bij de drolllenton
zetten ? TZH‘s voor hondendrollen die dan gelet de aangepast AVP u ook nog mogen vragen naar het
bewijs of u zakjes, emmertjes en een schepje biju heeft. Wij mogen niet aanzetten tot haat en opstand, maar
de eerste TZH die mij met hond aanhoudt en mijn zakje wil zien, heeft naast een zeer hard ―schopje‖ ergens
onder in het lichaam ,ook gelijk een aanklacht aan zijn dienstbroek vanwege ongewenste initimiteiten, daar
ik het vragen naar mijn zakje op straat zelfs door een vrouwelijke TZH als een inbreuk in mijn privè sfeer zie.
Als u zich ondanks dat een trouwe lezer van Geennieuws bent altijd heeft afgevraagd wat ambtenaren zo al
per dag doen, dan heeft u hier een goed voorbeeld. Het zijn DROLLEN !
http://www.geennieuws.com/2011/02/wat-kost-in-nederland-een-hondendrol/
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Franklin ter Horst “Uit het Nieuws” afl. 442
februari 17, 2011 By: silviavideler
Hij komt - Uit het nieuws 16-02-2011(Aflevering: 442)
Door: Franklin ter Horst
Ronald Reagan noemde hem ―De dolle hond van het Midden-Oosten‖
Tijdens zijn eerste toespraak na de val van de Egyptische leider Hosni Moebarak, riep de Libische dictator
Moeammer Gaddafi de Palestijnen op in opstand te komen tegen de Joodse staat. Daarnaast riep hij de
Palestijnse vluchtelingen op ―de grenzen van Israël te overspoelen‖. ―De Palestijnse vluchtelingen moeten
munt slaan uit de golf van protesten die thans het Midden-Oosten overspoelen‖, aldus Gaddafi. Niet alleen
Gaddafi maar ook de wereldleiders staan erop dat de vluchtelingen met hun nageslacht, bij elkaar zo‘n vier
miljoen mensen, weer naar hun huizen in Israël kunnen terugkeren. Ook riep Gaddafi de Moslimlanden op
de krachten te bundelen tegen het verfoeide Westen die volgens hem tot de vijanden van de islam gerekend
moeten worden. Inmiddels rommelt het ook in zijn eigen land en zond Al Jazeera op dinsdag 16 februari
beelden uit van gewelddadige protesten in de Libische plaats Benghazi. Hier waren duizenden mensen op
de been die de politie met stenen bekogelden.
Moeammer Gaddhafi
Wat was hij blij met de verkiezing van Barack (King) Hoessein Obama,
die door hem ‗onze man in het Witte Huis‘ werd genoemd. ―De
moslimwereld heeft de verkiezing van Obama met enthousiasme
ontvangen omdat zij weten dat hij van oorsprong stamt uit een
moslimfamilie mogelijk zelfs van Arabische afkomst‖ aldus Gaddhafi.
Ook noemde hij de relatie met de Verenigde Staten ―uitstekend‖ en
bedankte hij het Amerikaanse volk ‖de zoon Barack Hoessein Obama te
hebben gekozen‖. De Washington Post schreef op 27 april 2010:
―President Obama geniet de steun van één van ‘s werelds meest
prominente leiders‖. Het is de Libische dictator en broeder Moeammer Gaddafi.
Gaddafi stamt uit een familie van nomadische Bedoeïenen en is geboren in Sirti in juni 1942. Hij kwam op 1
september 1969 via een militaire staatsgreep aan de macht en vestigde vervolgens een islamitische
dictatuur in Libië. Sinds 15 januari 1970 regeert hij Libië met ijzeren hand. Hij ziet zichzelf niet alleen als
leider van Libië, maar ook als leider van de gehele Arabische wereld. Begin jaren zeventig droomde hij
hardop van een Groot-Arabisch Imperium, het zogeheten panarabisme dat in die jaren erg populair was in
het Midden-Oosten. Zo richtte de kolonel in 1972 de ―Federatie van Arabische Republieken‖ op die bestond
uit Libië, Egypte en Syrië. De federatie liep snel op de klippen, voornamelijk door onenigheid wie de leider
van deze federatie zou moeten worden. In 1974 probeerde hij het opnieuw met het Tunesië van Habib
Bourguiba, maar ook die poging bleek slechts een kort leven beschoren. Ook riep hij zichzelf al eens tot
‗koning der koningen van Afrika‘ uit. Vanaf het moment dat hij aan de macht kwam, mochten diverse
terreurbewegingen op zijn steun rekenen waaronder de Palestijnse terreurbeweging PLO van de toenmalige
terrorist Jasser Arafat. Nadat de Egyptisch president Anwar Sadat in 1979 een vredesverdrag met Israël had
gesloten, nam zijn steun aan de PLO nog verder toe. Gaddafi wordt onder meer in verband gebracht met
dePalestijnse terreurgroep Zwarte September die tijdens de Olympische Spelen op 4 en 5 september in
München 1972, een bloedbad aanrichtte onder de Israëlische sportdelegatie, waarbij elf sportlui werden
vermoord. Daarnaast wordt zijn naam in verband gebracht met aanslagen op vliegtuigen op de vliegvelden
van Wenen en Rome en niet te vergeten het opblazen van de Pan Am Flight 103 boven het Schotse
Lockerbie in 1988, waarbij 270 doden te betreuren waren. In 2003 bekende hij verantwoordelijkheid voor de
ramp en accepteerde en $ 2,7 miljard te betalen aan de nabestaanden. In de tachtiger jaren raakte Gaddafi
in conflict met verschillende buurlanden. Zo bemoeide hij zich met de burgeroorlog in het buurland Tsjaad en
hielp hij de Oegandese dictator Idi Amin bij diens inval in Tanzania en de verzetsbeweging Polisario in de
Spaanse Sahara. Idi Amin, ook wel de Slager van Afrika genoemd kon wegens zijn
anti-imperialistische stellingname en omdat hij moslim was, voluit op de sympathie
en steun van Gaddafi rekenen. Ook geldt hij nog steeds als een steunpilaar van het
regime van Robert Mugabe in Zimbabwe. In Liberia zijn onder de door Gaddafi
getrainde en gefinancierde, Charles Taylor, bij tienduizenden de armen en benen
afgehakt. Mensen werden op palen gespietst en langs de toegangwegen naar de
hoofdstad Monrovia te kijk gezet.
De ―Slachter‖Idi Amin
In 1979 kreeg Gaddafi ruzie met Amerika en in 1984 met Groot-Brittannië. Op 14 en 15 april 1986
bombardeerden Britse en Amerikaanse vliegtuigen een vermeende terroristische basis in Tripoli en
Benghazi; hierbij vielen 37 doden, waaronder een vijftien maanden oud dochtertje van Gaddafi. In oktober
1993 overleefde hij een aanslag op zijn leven door 2000 militairen. De voormalige Amerikaanse president
Ronald Reagan noemde hem ―de dolle hond van het Midden-Oosten‖.
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Begin 2004 verraste hij de wereld plotseling met de mededeling af te zien van de ontwikkeling van
massavernietigingswapens en van terrorisme. Prompt werd hij door de wereldleiders waaronder met name
de Britse leiders, tot ‗vredesduifje‘ gebombardeerd. Westerse diplomaten liepen de deur bij hem plat om
zaken met hem te doen. Vooral de Britten profiteerden hiervan. Gaddhafi zei dat zijn land het initiatief wilde
nemen bij het tot stand komen van ‖ een nieuwe wereld zonder massavernietigingswapens en terrorisme ―zo
meldde het Libische persbureau Jana.
De handelsbetrekkingen van Groot-Brittannië waren er ook de oorzaak van Abdel Baset Al-Megrabi, die in
2001 tot levenslang is veroordeeld voor de aanslag op het vliegtuig boven Lockerbie, op valse gronden werd
vrijgelaten. Deze vrijlating speelt een belangrijke rol betreffende meerdere handelscontacten die Libië en
Groot-Brittannië met elkaar hebben afgesloten. Dat zegt de zoon van Gaddafi, Saif al-Islam. ―Bij alle
handelscontracten rond olie en gas met de Britse regering kwam ―De Lockerbie bomber‖ steeds opnieuw op
de onderhandelingstafel‖, aldus Saif al-Islam. De Britse regering ontkent dat met klem en zegt dat zij niet bij
de vrijlating betrokken is geweest. ―Er is tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk en Libië geen enkele
afspraak gemaakt met betrekking tot de zaak-Megrahi en de commerciële belangen in dat land‖ aldus de
toenmalige minister van Buitenlandse zaken Milleband.
Een uitgelekt ambtsbericht heeft de Britse regering echter ernstig in verlegenheid gebracht omdat volgens
de Amerikanen Groot-Brittannië door Libië onder zware druk is gezet de Lockerbiebomber vrij te laten.
Gadaffi dreigde dat, als de aan ‗kanker‘ leidende Abdel Baset Al-Megrahi in Schotland zou overlijden, de
handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk volledig zou worden stilgelegd. Ook bedreigde hij de Britse
diplomaten in zijn land. Volgens het Amerikaanse ambtsbericht was de Britse regering zo bang dat Gaddafi
zijn dreigementen zou waar maken, dat de Britten van de terrorist af wilden. Megrahi werd zogenaamd
vrijgelaten op ‗humanitaire gronden‘ omdat hij binnen een jaar zou sterven. Hij leeft echter nog steeds en
maakt sinds zijn vrijlating een opmerkelijk genezingsproces door. Abdel Basset al-Megrahi werd door
Gaddafi‘s, zoon Saif Al-Islam, als een held in Tripoli ontvangen. Zijn gezondheidstoestand is volgens
zoonlief sinds zijn vrijlating ―buitengewoon verbeterd‖.
Lockerbie en rechts de aankomst in Libië van ‗terminale zieke‖ Abdel Baset
al-Megrabi. In februari 2010 veroorzaakte Gaddafi een hoog opgelopen
ruzie met Zwitserland vanwege een door de Zwitsers democratisch
genomen besluit om de bouw van minaretten te verbieden. Een onterechte
woede daar christelijke heiligdommen in de moslimwereld, als ze er al zijn,
met vernietiging bedreigt worden door hordes analfabeten aangemoedigd
door gestoorde en corrupte dictators. Gaddafi riep iedere moslim op tot een
heilige oorlog tegen de Zwitsers. Het gevaar van deze oproep zit in de
invloed dat dit soort figuren heeft op moslims binnen de EU landen.
In een toespraak op 10 april 2006 zei Gaddafi op de Arabische zender Al Jazeera in
Timboektoe, de hoofdstad van Mali ―dat de islam binnen enkele tientallen jaren geheel
Europa zal overnemen.‖ ―Wij hebben al 50 miljoen moslims in Europa. Er zijn duidelijke
tekenen dat Allah de moslims de overwinning zal schenken over Europa- zonder
zwaard, zonder geweren en zonder verovering. De 50 miljoen moslims zullen dit
werelddeel in een moslimcontinent veranderen. Wanneer Turkije tot de EU wordt
toegelaten, zullen er nog eens 50 miljoen bijkomen. Albanië, met een
moslimmeerderheid en Bosnië, waarvan de helft van de bevolking uit moslims bestaat,
kloppen ook aan de deur van Europa.‖Volgens de Libische leider heeft Europa zich in
een netelige situatie gemanoeuvreerd, evenals Amerika. ―Zij zullen op den duur akkoord
moeten gaan geheel islamitisch te worden of anders de oorlog aan de islam te
verklaren. Gadaffi benadrukte dat de lessen van Mohammed niet alleen van toepassing
zijn op moslims, maar op de hele wereldbevolking. ―Met Mohammed‘s komst zijn alle bestaande religies
komen te vervallen en dienen daarom alle wereldburgers moslim te worden‖ aldus Gadaffi. Volgens hem
hebben het Oude testament en het Nieuwe testament geen enkele waarde meer omdat ze zijn vervangen
door de koran.
In april 2010 was Gadaffi gastheer tijdens de 22ste conferentie van de
Arabische Liga en natuurlijk stelde hij het bestaan van Israël aan de orde.
De Liga besloot haar standpunten ten aanzien van Israël niet te wijzigen,
en bevestigd dat Israël onder geen enkele voorwaarde mag worden
erkend, ook niet als de regering in Jeruzalem aan alle internationale eisen
tegemoet zal komen en er een vredesverdrag wordt gesloten. Hoofddoel is
nog steeds de ‗bevrijding‘ van héél Palestina en de vernietiging van de
Joodse staat. De conferentie concentreerde zich met name op de status
van Jeruzalem, die door de Liga als een ‗Arabische stad‘ wordt beschouwd. ‗Oost Jeruzalem is een integraal
onderdeel van de bezette Palestijnse gebieden van 1967. Alle procedures die de bezettende Israëlische
autoriteiten uitvoeren zijn daarom illegaal, en verandert niets aan zowel de legale status van de nog steeds
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bezette stad als de politieke status als hoofdstad van Palestina.‘ Gaddafi pleitte voor een Arabische staat
onder de naam Isratine en zei dat een goede oplossing te vinden ―want ik ben begaan met het lot van de
Joden‖. De profeet Ezechiël meldt dat zich onder Gogs krijgsbenden ook de Puteeërs van de partij zullen
zijn. (Ezechiël 38:5) Het gaat om de bewoners van de huidige landen Algerije, Tunesië en Libië.
Klik op Inhoud voor overzicht alle artikelen en laatste 10 nieuwsbrieven.

Libië en Bahrein, het vuurtje brandt door
Geschreven op: 16 februari 2011
Hiernaast de Facebook pagina waarin de Lybische demonstranten elkaar
oproepen de protesten tegen het regime van Ghadafi voort te zetten.
Inmiddels is er reeds een dode gevallen tijdens de demonstraties in de
Lybische plaats Benghazi. Een paar duizend kilomter verder op, op het eiland
Bahrein heeft de politie ook de handen vol, met name jeugdigde
demonstranten onder bedwang te houden. Is dit belangrijk voor Europa en
specifiek voor ons land ?
Misschien niet direct maar zeker wel indirect, want het laat zien, dat de
gewone burger de jarenlange ―onderdrukking‖ van politici of enkele daarvan
niet langer accepteert en zich dus laat horen. Nu zult u zeggen , dat dit in
Europa waar wij zo beschaafd en democratisch ??? met elkaar omgaan niet zal gebeuren. Wij zijn daar niet
zo zeker van. Kijk naar de 1 miljoen vrouwen, die afgelopen weekeinde in Italië de straat opgingen, om te
protesteren tegen de positie van de vrouw in dat land, dat nog steeds gedomineerd wordt door
haantjesgedrag met als exponent de misdragingen van een inmiddels zieke oude man, Silvio Berlusconi.
Natuurlijk hebben zij, die zeggen dat hij de enige was / is die Italië nog een beetje bij elkaar hield, gelijk.
Maar, dat geeft de man natuurlijk niet het recht om te leven als een soort oud Romeinse keizer, die naar
believen kon wikken,wippen en beschikken. Dat er daarbij natuurlijk zwermen vrouwen zijn die aangetrokken
worden door geld, macht , bekendheid of een combinatie van alle 3 en daarom deze absurde situatie
aanwakkeren, daar valt iets voor te zeggen, overigens net als de vele mannelijke slippendragers die
Berlusconi omringen. Maar het NOS journaal genoot, 4 minuten langkregen wij van deze staatsomroepte
horen van Sacha de Boer wat voor een viezerik die Silvio is en wat hem staat te wachten. Heb ik ooit die
aandacht gezien voor b.v. Demmink, Lubbers, om er maar eens een paar te noemen, of was er een
uitvoerige 8 uur reportage als het zoveelste buitenechtelijke kind van Bernhard boven water kwam ?
Maar nu eens een vraag op de man of vrouw af : verschilt dit allemaal zo veel van de situatie in ons eigen
land ? Ja, zullen velen van u zeggen, zo iets kan in ons land niet.Endit zelfde zeiden wij ook over de vele
corruptieschandalen in andere Europse landen. Nee, daarzijn wij te netjes voor, een bezoek aan de dominee
op zondag of nog beter als je katholiek bent een korte biecht en wat Rozenhoedjes , waarna het leven weer
zijn gewone gang nam. Maar de waarheid is anders. Ook in ons land wordt uw leven in hoge mate bepaald
door wat een kleine groep politici meent dat ―goed‖ voor u is, waarbij natuurlijk in eerste instantie gekeken
wordt wat goed voor hen zelf is. Voeg daar aan toe een familie , die de afgelopen 200 jaar nog nimmer heeft
bewezen zich iets gelegen te laten liggen aan uw welzijn, tenzij er tegenwoordig een TV camera in de buurt
is ( maar dan nog). dan heeft u een praktisch identieke situatie met andere ―dictaroriale ‖ landen en zeker
Italië. Ook bij ons wordt de pers gekortwiekt, is gericht op datgene wat Den Haag meent dat goed voor u is
met als prominente voorbeelden het NOS journaal of meer specifiek programma‘s als Uitgesproken of Pauw
en Witteman. Vrije journalistiek van welke politieke richting dan ook, is inmiddels voorbehouden aan een
enkel sporadisch opiniestuk of een internet site.
De ―Wir haben es nicht gewusst‖ mentaliteit heerst niet alleen inde katholieke kerk bij monde van een zekere
mijnheer Simonis, maar heeft toegeslagen in alle gelederen van deze maatschappij, ook al neemt dit soms
groteske vormen aan. Wat dacht u om even van onderwerp te veranderen van het projekt om geestelijk
gehandicapten toch mee te laten doen aan de komende verkiezingen ? Prima zult u zeggen, maar hoe zit
dat dan met die beperkingen ? Daarvoor komt er een stembiljet met plaatjes ! Om te beginnenzouden wij de
bedenkers van dit plan gelijk op moeten sluiten, daar zij niet een lichte maar zeer zware geestelijke handicap
hebben. Stelt u zich toch eens voor hoe dat gaat, en wij zijn serieus : ‖ kijk dat is een appel, maar die
mijnheer die de appel is, wil jou uit je tehuis plaatsen, want daar is geen geld meer voor. Maar kijk, daar is
die banaan , en die mevrouw wil dat je hier lekker gezellig kunt blijven wonen‖. Dan is het toch gaan met die
banaan, want weet die spijtig genoeg gehandicapte iets anders dan wat de geïndoctrineerde en aan
zijn/haar eigen baan denkende begeleider vertelt.
Lezers, wat een treurigland !
http://www.geennieuws.com/2011/02/libie-en-bahrein-het-vuurtje-brandt-door/
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Nederland Politiestaat – Politie draaft door
Burger word gevolgd door tientallen agenten
Onlangs was er in het nieuws dat de Nederlandse belasting betaler 2
miljoen euroneertelt om Geert Wilders te beveiligen, maar wat
kosthetdagelijks bespioneren van Micha Kat het volk?.
Tientallen agenten lijken er een dagtaak aan te hebben getuige de
onderstaande video. De maker van de Klokkenluiders site word overal
gevolgt. Het is toch belachelijk dat daar zoveel blauwpetten bij moeten
zijn.Natuurlijk zijn er voordelen wanthet hele zootje ongeregeltkan niet
meerin de flitsauto‘s narigheid uit halen - maarondertussen word Nederland wel een Politie staat.
Bron en video: http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/02/16/nederland-politiestaat-politie-draaft-door/

Nog een leider in „coma‟?
februari 17, 2011 By: Polleke
Er begint een patroon te ontstaan in de berichtgeving over verdreven
leiders. Was eerst Mubarak ‗onwel‘ geworden en volgens journalist Harald
Doorenbos inmiddels al overleden – wat helemaal niet waar bleek te zijnnu zou Ben Ali na een beroerte in coma zijn geraakt. Een Franse journalist
van onder meer Le Monde die is gespecialiseerd in Tunesië, meldt op zijn
weblog dat Ben Ali met spoed naar een ziekenhuis in Jeddah is gebracht.
―De voormalig leider werd om veiligheidsredenen met een valse identiteit toegelaten tot het ziekenhuis. Zijn
toestand is zorgwekkend‖, aldus de verslaggever. En Mubarak? ‗Hij is niet dood, maar het gaat helemaal
niet goed en hij weigert om te vertrekken. Eigenlijk heeft hij gewoon opgegeven en wil hij sterven in Sharm,‘
aldus een Egyptische functionaris, die anoniem wil blijven. (Bron: Elsevier)

Nooit meer Big Brother voor 20 euro
20.2.2011 door Redactie
Internetactivist Eben Moglen wil het internet herbouwen op een manier zodat overheden en grote bedrijven
internetgebruikers niet meer kunnen monitoren. De eerste stap in dit proces is de Freedom Box, een klein,
veelzijdig en zuinig apparaat, ter grootte van een telefoonoplader. De mini-servers worden nu voor
specifieke doeleinden gemaakt, maar zouden ook allerlei internetapplicaties kunnen draaien. Volgens
Moglen worden de apparaten steeds goedkoper. Kosten ze nu nog zo'n zeventig euro, als straks iedereen
ze gebruikt zullen ze nog maar 20 euro kosten.
Het enige dat nu nog ontbreekt zijn de applicaties. Deze maand richtte Moglen de Freedom Box Foundation
op, die de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke software moet aanmoedigen. "Je hebt straks een compleet
systeem met ingebouwde privacy en veiligheid voor de civiele wereld waarin we leven. Het slaat alles op
waar je om geeft."
Facebook
Moglen sprak onlangs in Brussel tweeduizend programmeurs toe. Daar waarschuwde hij voor het gevaar
van sociale netwerken. "Alles wat we over technologie weten vertelt dat de huidige vormen van sociale
netwerkcommunicatie, ondanks hun huidige invloed op politiek, ook zeer gevaarlijk zijn om te gebruiken. Ze
zijn te gecentraliseerd, te kwetsbaar voor vergelding of controle door de staat."
Volgens de internetactivist is het niet lastig als iedereen in één grote, door Facebook gecontroleerde
database zit, om een revolutie te onthoofden door Facebook een bevel te sturen dat het niet kan weigeren.
Zijn er echter tienduizenden individuele en versleutelde servers, zoals de Freedom Box, dan kunnen
repressieve regimes nooit ontdekken wie wat leest of publiceert. Als het Moglen lukt om een kleine 400.000
euro op te halen, verwacht hij dat Freedom Box 1.0 binnen een jaar klaar is. "We moeten dit veel beter voor
de mensen maken die verandering willen, dan voor de mensen die willen onderdrukken."
http://security.nl/artikel/36244/1/Nooit_meer_Big_Brother_voor_20_euro.html
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Naast Egypte protesten in nog eens 10 Arabische landen
Protesten tegen het regime Ahmadinejad in Teheran, afgelopen
maandag.
De onrust in het Arabische Midden Oosten en Noord Afrika heeft zich
naast Egypte naar nog eens 10 landen verspreid. Hierbij een kort
overzicht van wat er op dit moment allemaal gaande is in deze landen.
In het bijzonder wordt per land gekeken naar de geschiedenis en positie
van de Joodse minderheid.
1. Algerije
De afgelopen dagen eisten honderden demonstranten het aftreden van president Abdelaziz Bouteflika, die
veiligheidstroepen tegen hen inzette. Bouteflika ging wel akkoord met het opheffen van de al 20 jaar durende
noodtoestand in Algerije.
Sinds de vernietiging van de Eerste Tempel zo'n 2600 jaar geleden wonen er Joden in Algerije. In 1962, toen
Algerije onafhankelijk werd van Frankrijk, waren dit er 130.000. Omdat zij al jarenlang gediscrimineerd
werden emigreerden er velen naar Frankrijk. In 1994 verklaarde de Gewapende Islamitische Rebellen
groepering oorlog aan alle niet-moslims in Algerije. De synagoge in Algiers werd veranderd in een moskee.
Op dit moment leven er slechts iets meer dan 200 Joden in Algerije.
2. Bahrein
In het aan Saudi Arabië grenzende oliestaat Bahrein, basis van de Amerikaanse Vijfde Vloot, zijn vandaag
duizenden mensen de straat op gegaan om het aftreden van het huidige regime te eisen. Hierbij zijn al zeker
2 doden gevallen. Het kleine eiland met 1,25 miljoen inwoners wordt al sinds 1820 geregeerd door de
koninklijke Al Khalifa familie.
Na de Tweede Wereldoorlog braken er rellen uit die waren gericht tegen de Joodse middenklasse
gemeenschap. In 1948 waren de meeste Joden naar Bombay (India) gevlucht en later ook naar Israël en
Groot Brittannië. In 2008 waren er nog 37 Joden over in Bahrein en riep koning Hamad Bin Isa Al-Khalifa de
Joden op om weer terug te keren naar zijn land.
3. Egypte
Ondanks het gedwongen aftreden van president Mubarak is het nog steeds onrustig in Egypte. De beurs en
banken zijn nog steeds gesloten. Tot er nieuwe verkiezingen komen heeft het leger de macht in handen.
In 1956 vaardigde de Egyptische regering een verklaring uit dat 'alle Joden Zionisten en staatsvijanden zijn'
en werden ze gedreigd met uitzetting. Het gevolg was dat de helft van de 50.000 in Egypte levende Joden
vertrok. 1000 werden er gevangen gezet. Na de oorlog van 1967 werden bijna alle Joodse mannen van 17
tot 60 jaar het land uitgegooid of opgepakt en gemarteld. Anno 2011 zijn er nog geen 100 Joden
overgebleven in Egypte.
4. Iran
Maandag gingen tienduizenden demonstranten de straat op om te protesteren tegen het hypocriete en
dictatoriale regime van Mahmoud Ahmadinejad. Natuurlijk geeft de overheid weer de VS, Israël en de
Zionisten de schuld van alle ellende in Iran en in de wereld. Iraanse veiligheidstroepen vuurden
traangasgranaten af en arresteerden tientallen mensen. Twee oppositieleden werden onder huisarrest
geplaatst.
De Joden kennen een 4000 jaar lange geschiedenis in Iran, dat vroeger Perzië heette. In 1948 leefden er
bijna 150.000 Joden in Iran; tijdens de islamitische revolutie in 1979 waren dat er nog 80.000 en vandaag
zijn er nog maar 20.000 tot 35.000 over. De Joodse gemeenschap in Iran is de grootste van alle
moslimlanden, is officieel erkend als religieuze minderheidsgroepering en heeft één zetel in het Iraanse
parlement. In Teheran zijn er 11 in gebruik zijnde synagoges.
5. Irak
Alhoewel premier Nuri al-Maliki's regime niet in onmiddellijk gevaar verkeert hebben de afgelopen dagen en
weken duizenden mensen geprotesteerd tegen de armoede, hoge werkloosheid en voedsel-, water- en
energietekorten in Irak. Als gebaar beloofde Al-Maliki zijn jaarsalaris van $ 350.000 te halveren en zegde hij
toe zich in 2014 niet opnieuw verkiesbaar te stellen.
Ook in Irak zijn de Joden al zo'n 2600 jaar aanwezig. In 1948 stond hun aantal op circa 120.000. Na de
stichting van Israël in dat jaar brak er vervolging uit en moesten bijna alle Joden vluchten. Net als in Egypte
leven ook in Irak nog amper 100 Joden.
6. Tunesië
De protesten in Tunesië in december 2010 waren de vonk die het kruidvat Midden Oosten aanstak. Na de
vlucht van president Zine El Abidine Ben Ali is de toekomst van het land nog steeds onzeker, al voert de EU
overleg met diverse Tunesische leiders om een regering te vormen.
Tunesië was in 1942 het enige Arabische land dat door de Nazi's werd bezet. In die tijd woonden er zo'n
100.000 Joden in het land die net als in Europa gedwongen werden de gele Davidsster te dragen. 5700
Joden werden opgepakt en in werkkampen gestopt, waar er 150 omkwamen als gevolg van
bombardementen. In de jaren '50 verlieten tienduizenden Joden het land vanwege het toenemende
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antisemitisme. Iedere vertrekkende Jood mocht maar $ 5 dollar meenemen. Vandaag zijn er nog maar 1700
Joden over; 700 van hen wonen in de hoofdstad Tunis en de rest op het eiland Djerba. (1)
7. Jordanië
Koning Abdullah zit nog stevig in het zadel in Jordanië. Toch zijn ook hier protesten uitgebroken en is zijn
vrouw, koningin Rania, beschuldigd van corruptie. Vooralsnog komen de protesten vooral van de
Bedouienen, normaal gesproken de ruggegraat van het huidige regime. De Palestijnen, die zo'n 70% van de
bevolking uitmaken, houden zich nog relatief rustig. In een brief waarschuwden de islamistische Bedoeienen
dat Jordanië 'dankzij de onderdrukking van de vrijheid en het plunderen van publieke fondsen vroeg of laat
door de vloed van Tunesië en Egypte zal worden getroffen.'
Ook in Jordanië is het islamitische extremisme in opkomst. De nieuwe minister van Justitie noemde de in de
gevangenis zittende moordenaar van zeven Israëlische schoolmeisjes in 1997 een held en riep op tot zijn
vrijlating.
De Joodse historie in wat nu Jordanië is gaat terug tot in Bijbelse tijden, toen Mozes twee-en-een-halve stam
toestemming gaf om daar te gaan wonen. In de loop der eeuwen verminderde de Joodse aanwezigheid in
het gebied tot praktisch nul. In de jaren '30 vroegen diverse leidinggevende inwoners van het toenmalige
Transjordanië aan de Joden om te helpen de economie op te bouwen, maar de Britten, die er toen de baas
waren, wilden niet nog meer problemen tussen Arabieren en Joden en verboden het de Joden daar te
wonen.
In 1954, na de totstandkoming van het koninkrijk Jordanië, werd een wet aangenomen waarin werd gesteld
dat iedereen een burger van het land kon worden - behalve Joden (tenzij een speciale raad een verzoek
hiertoe zou inwilligen). In Jordanië woont op dit moment dan ook geen enkele Jood.
8. Libië
Ondergrondse oppositiegroeperingen in Libië probeerden afgelopen maandag een 'dag van woede' te
organiseren tegen de gestoorde Libische leider Moammar Gadhafi, die al sinds 1969 de scepter zwaait over
Libië. Ghadafi had de afgelopen maand een ontmoeting met politieke activisten en journalisten, maar
waarschuwde dat zij verantwoordelijk zouden worden gehouden als ze de vrede in Libië zouden veranderen
in chaos. De 'dag van woede' is voorlopig uitgesteld naar donderdag.
In 1931 leefden er 21.000 Joden onder goede omstandigheden in Libië. Aan het einde van de jaren '30 nam
het fascistische Italiaanse regime diverse antisemitische wetten aan, en in 1942 -toen er 44 synagoges in
Tripoli waren- bezetten Duitse troepen de Joodse wijk in Benghazi en werden er meer dan 2000 Joden
gedeporteerd naar werkkampen in de woestijn, waar ruim een vijfde van hen omkwam.
Na de Tweede Wereldoorlog dwongen antisemitisch geweld en moorddadige pogroms de Joden het land te
verlaten. De meesten vertrokken naar Israël. Onder Gadhafi verslechterde de situatie voor de Joden met de
dag, waardoor er in 1974 nog maar 20 Joden waren overgebleven. In 2003 verliet ook de laatst
overgebleven Jood het land.
9. Marokko
In een videofilmpje dat in Marokko wordt verspreid wordt opgeroepen om op 20 februari te protesteren voor
zowel 'gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, woonruimte, studententoelagen en hogere salarissen' als
'verandering, politieke hervormingen, het ontslag van de regering en de opheffing van het parlement.'
Analisten verwachten niet dat deze campagne succes zal hebben.
Vóór de heroprichting van Israël in 1948 leefden er meer dan 250.000 Joden in Marokko. Daar zijn er nu nog
maar 3000 tot 7000 van overgebleven, voornamelijk in Casablanca. In juni 1948 werden er 44 Joden
vermoord tijdens antisemitische rellen, wat een ware exodus naar Israël op gang bracht. Tussen 1961 en
1964 emigreerden 80.000 Joden naar hun eigen thuisland. In Israël leven nu bijna 1 miljoen Joden van
Marokkaanse afkomst, zo'n 15% van de bevolking.
10. Syrië
In een poging protesten voortijdig de kop in te drukken heeft de Syrische regering van Bashar Assad het
plan om een aantal subsidies in te trekken geschrapt. In een zeldzaam interview met de Wall Street Journal
beloofde hij lokale verkiezingen, een nieuwe mediawet en meer macht voor private organisaties. Een op 5
februari geplande 'dag van woede' mislukte.
Eeuwenlang woonden er grote groepen Joden in diverse Syrische steden. Zo'n 100 jaar geleden
emigreerden de meesten naar de VS, Centraal- en Zuid Amerika en Israël. Tijdens de Aleppo pogrom in
december 1947 -de derde in 100 jaar tijd- werden veel Joden vermoord en tallozen verwond. Een pogrom in
1949 in Damascus eiste 12 dodelijke slachtoffers. In 1992 kregen de paar duizend nog overgebleven Joden
toestemming om Syrië te verlaten, zolang ze maar niet naar Israël zouden gaan. Op dit moment zijn er naar
schatting nog een handjevol Joden over in Damascus.
11. Jemen
Gisteren was er voor de vierde opeenvolgende dag geweld in de hoofdstad Sanaa tussen pro- en antioverheids demonstranten. Zo'n 3000 mensen probeerden bij het presidentiële paleis te komen om daar het
aftreden van president Ali Abdullah Saleh te eisen, die al 32 jaar aan de macht is. Naast armoede en
werkloosheid worstelt de regering met een afscheidingsbeweging in het zuiden, rebellie in het noorden en
een opnieuw sterker wordende al-Qaeda aanwezigheid.
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Tussen juni 1949 en september 1950 werden 49.000 Joden -de overweldigende meerderheid van de Joodse
gemeenschap in Jemen- tijdens Operatie Magisch Tapijt naar Israël overgebracht. Heden ten dage wonen er
nog slechts enkele tientallen voornamelijk oudere Joden in Jemen.
Palestijnen
Ondanks het feit dat er nauwelijks protesten zijn geweest bood het kabinet van de Palestijnse premier Salam
Fayyad afgelopen maandag zijn ontslag aan. Abbas, die al langere tijd onder vuur ligt omdat hij concessies
aan Israël gedaan zou hebben, benoemde Fayyad onmiddellijk als het hoofd van een nieuwe regering en
schreef voor uiterlijk september nieuwe verkiezingen uit. Hamas, dat de controle heeft over de Gazastrook,
heeft al laten weten daar niet aan mee te zullen doen.
Het is Joden verboden te leven in Palestijns gebied. In december 2010 herhaalde Abbas nog eens zijn
Judenreine standpunt dat 'als er een onafhankelijke Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad is, wij met
de aanwezigheid van geen enkele Israëliër akkoord zullen gaan.'
Compensatie?
Terwijl de Arabieren en Palestijnen voortdurend hameren op compensatie voor de 'vluchtelingen' die in 1948
Israël verlieten (in afwachting van de vernietiging van Israël, die echter nooit kwam) vergeet de internationale
gemeenschap dat er in die tijd zo'n 870.000 Joden in diverse Arabische landen woonden (2). In veel
gevallen werden zij zowel politiek als fysiek vervolgd en werden hun bezittingen in beslag genomen. Zeker
600.000 Joden werden gedwongen naar Israël te vluchten (andere schattingen: 800.000). Voor hen wordt
echter geen enkele compensatie geëist, omdat zij wél een nieuw bestaan opbouwden, in tegenstelling tot de
Palestijnse 'vluchtelingen' die door de Arabische landen gedwongen werden in -dankzij Amerikaanse en
Europese miljarden inmiddels veelal luxueuze- kampen te leven.
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) Arutz 7

Zware zonnestorm verstoort radiocommunicatie in China
© afp
De zwaarste zonnestorm in vier jaar tijd heeft in het zuiden van China
geleid tot verstoring van de radiocommunicatie. Dat hebben staatsmedia
gemeld. Chinese experts denken dat de problemen nog wel drie dagen
kunnen duren. Bij ons zijn er nog geen problemen gemeld, al kunnen
die later vandaag nog optreden. Een zonnestorm bestaat uit protonen
en elektronen die loskomen van de zon en met enorme snelheid de kosmos in worden geslingerd. De
deeltjes kunnen in de buurt van de polen de aarde bereiken en krijgen daar een elektrische lading. De
afgelopen jaren is de zon niet erg actief geweest. De laatste keer dat de zon een grote wolk geladen deeltjes
richting aarde schoot was in 2003. Toen viel in Zweden de elektriciteit uit en hielden navigatiesystemen van
vliegtuigen ermee op. De aarde krijgt vandaag de effecten van de zonnestorm te verwerken. De kans is
groot dat gps-systemen in bijvoorbeeld auto‘s en op mobiele apparatuur met storingen te maken krijgen. Ook
dreigen problemen met het radioverkeer in de luchtvaart. (anp/afp/kh)
Reactie:
―Knowing met Nicholas Cage‖
Een docente aan de basisschool William Dawes Elementary School geeft in 1959 alle leerlingen uit haar klas
de opdracht om een tekening te maken. Daarin moeten ze laten zien hoe zij denken dat de wereld er over
vijftig jaar uitziet. Alle tekeningen zullen worden opgeborgen in een tijdcapsule in de vorm van een metalen
cilinder, die zal worden begraven onder een speciale plaat bij de school. Vijftig jaar later zullen de
tekeningen door een klas van dat moment uit de grond worden gehaald om te zien wat er van de
verwachtingen is uitgekomen. Alle leerlingen slaan ijverig aan het tekenen, behalve het in zichzelf gekeerde
meisje Lucinda Embry. Zij schrijft haar hele blad vol met reeksen getallen. De lerares grist dit nog voor ze
klaar is gepikeerd onder haar handen vandaan en stopt haar blaadje toch ook maar in de tijdcapsule.
Vijftig jaar later geeft professor Jonathan ‗John‘ Koestler (Nicolas Cage) les aan de Massachusetts Institute
of Technology (MIT). Hij vormt een huishouden met zijn zoontje Caleb (Chandler Canterbury) en drinkt
somberend elke avond stevig door. Johns vrouw (Calebs moeder) Allison (Adrienne Pickering) is namelijk
een aantal jaar geleden overleden bij een hotelbrand.
Caleb behoort tot de klas die de tijdcapsule omhoog haalt. Iedere leerling krijgt een enveloppe met daarin
één van de indertijd gemaakte tekeningen. Caleb krijgt echter het blaadje vol cijferreeksen. Hoewel hij
geacht wordt het papier op school achter te laten, neemt hij het mee naar huis, in de hoop dat zijn vader er
iets in ziet. Wanneer John per ongeluk zijn drankglas op het papier zet, valt hem op dat in de kring die het
glas achterlaat de nummers 91120012996 achter elkaar staan. Wanneer hij hier leestekens en spaties
tussen aanbrengt, leest hij de …. Tja hoe gaat dit verder. Zie Wikipedia.
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Een vernietigende zonnestorm: de gevolgen
By Germen, on februari 17th, 2011
Zestien en zeventien februari 2011 maakten we kennis met een zonnestorm, het gevolg van een uitbarsting
die op de aarde is gericht. Toen de wolk geladen deeltjes de aardse magnetosfeer raakte werden GPSverbindingen in China verstoord. Dit was echter nog onschuldig. Wat zijn de gevolgen van een echt
vernietigende zonnestorm? De gebeurtenissen van 1859 en 1989 tonen aan dat we maar beter stevige
maatregelen kunnen nemen…
Zonnevlammen en coronal mass ejections
Onze zon, een G-ster, is naar melkwegbegrippen een rustige, beschaafde ster. Bij rode dwergen (Msterren), de kleinste stersoort die samen ongeveer driekwart van alle sterren uitmaken, komen
zonnevlammen veel vaker voor en zijn ook relatief veel groter dan op de zon. Een zonnevlam is een
magnetische uitbarsting op de zon en ontstaat (denkt men) doordat magnetische velden zich in één klap
ontwarren (de zon, een gasbol, draait niet overal even snel rond, wat de magnetische velden in de knoop
legt). Kleine zonnevlammen komen heel veel voor. Ze volgen net als zonnevlekken een elfjarige cyclus
(2009 was bijvoorbeeld een zonnevlekkenminimum).
Deze spectaculaire zonneuitbarsting is tientallen keren groter dan de aarde.
Vaak, maar niet altijd, komt tegelijkertijd met een zonnevlam ook een CME
(―coronal mass ejection―) voor. Men denkt daarom dat zowel zonnevlammen als
CME‘s het gevolg zijn van hetzelfde magnetische verschijnsel, de ontwarring
van het magnetische veld. Er ontstaat dan een enorme boog gloeiend plasma,
een protuberans, die uiteindelijk met hoge snelheid wordt weggeslingerd als
een reusachtige wolk geladen deeltjes. Als die wolk het aardse magneetveld
raakt (gelukkig is dat meestal niet het geval), wordt dit samengedrukt en
verandert het veld snel van sterkte, wat enorme elektrische spanningen
oplevert, dus sterke elektrische stromen in stukken metaal: een geomagnetische storm. Het noorderlicht is
dan zichtbaar tot vlak bij de evenaar.
Brand in telegraafkabels en massale stroomuitval
De grootste zonnestorm van de afgelopen vijfhonderd jaar (dat weten we door analyse van ijs in Groenland,
waar radioactieve isotopen van de zonnestorm in zijn aangetroffen) vond plaats in de nacht van 1 op 2
september 1859. De zon was al weken onrustig en astrono0om Carrington nam tussen de middag op 1
september de grootste uitbarsting ooit waar. Elektriciteit was in die tijd nog een slecht begrepen verschijnsel
dat alleen voor eenvoudige dingen als telegraafkabels en deurbellen werd gebruikt. Een telegraaf werkt heel
simpel: signalen bestaan uit een opeenvolging van stroomstootjes door een kilometers lange dikke koperen
stroomdraad.
Een "coronal mass ejection" in actie. Een grote wolk ionen wordt met hoge
snelheid weggeschoten.
De gevolgen bleven dan ook niet uit toen de zonnestorm toesloeg. Er ontstonden
gigantische stromen die op veel plekken waar de telegraafkabel langs liep,
branden veroorzaakten. Veel telegraafhuisjes vlogen in brand. Een spookachtig
verschijnsel was dat op enkele plekken waar de elektriciteitsgeneratoren door
waren gebrand, toch nog telegraafverkeer mogelijk was. De reden: de
zonnestorm leverde de energie.
Maart 1989 veroorzaakte een kleinere zonnestorm de grootste elektriciteitsuitval
in de geschiedenis van de Canadese provincie Quebec. Omdat Quebec voor het grootste deel op het slecht
geleidende Canadese Rotsschild ligt, piekten de stromen in de kabels, waardoor transformatoren
doorbrandden en miljoenen mensen zonder stroom kwamen te zitten. Ook satellieten kwamen in de
problemen. Als gevolg hiervan hebben stroomleveranciers overal ter wereld hun stroomnetten meer
zonnevlam-proof gemaakt. Augustus van hetzelfde jaar verstoorde een zonnestorm de effectenhandel in
Toronto. Geomagnetische stormen storen ook postduiven en hebben, wijst recent onderzoek uit, ook zekere
effecten op mensen. Reden voor URSI (internationale bond voor radio-onderzoek) een
onderzoekscommissie in te stellen.
Wat als er een tweede zonnestorm zoals in 1859 komt?
We zijn nu veel afhankelijker van elektriciteit dan anderhalve eeuw geleden. Als wereldwijd een massale
beschadiging van elektrische apparatuur optreedt, komen we in één klap in de steentijd terecht, want vrijwel
al onze technologie is direct of indirect van elektriciteit afhankelijk. Auto‘s werken niet meer, een antieke
diesel wellicht uitgezonderd, want alle elektronica is doorgebrand. Treinen, fabrieken, telefoons, internet:
alles komt stil te liggen. De fiets wordt het snelste vervoermiddel. Paradoxaal genoeg zullen technisch
minder ontwikkelde landen het veel beter doen. Daar is nog negentiende-eeuwse techniek voorhanden om
op terug te vallen.
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Het is echter de vraag of deze catastrofale beschadigingen ook wereldwijd op zullen treden. Het
elektriciteitsnet wordt steeds beter beschermd. Ook hebben overheidseisen nu de kwaliteit van elektronica
sterk verbeterd. Er zullen een groot aantal apparaten uitvallen, mogelijk wat vliegtuigen neerstorten, maar
over het algemeen zal de schade hiertoe beperkt blijven.
Voorzorgsmaatregelen
De gevolgen, als het misgaat, zijn echter enorm. Het is dus verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen.
Veel mensen zijn al bezig met een off-grid, zelfvoorzienende levensstijl. Vergeet echter niet dat door een
echt zware zonnestorm mogelijk ook zonnepanelen er aan gaan. Voedselvoorziening wordt een enorm
probleem, Nederland is een dichtbevolkt land. Het bewaren van wetenschappelijke en technische kennis
wordt uiterst belangrijk, zo kan de beschaving zich weer snel herstellen. Ook moeten er alternatieven
worden bedacht voor elektrische apparaten. Draai eens een dag de hoofdschakelaar om en kijk of er
stroomloze alternatieven zijn voor die keukenmachine, diepvries, home trainer en andere ongetwijfeld
onmisbare hoogtepunten van de consumptiemaatschappij…
http://www.visionair.nl/wereld/een-vernietigende-zonnestorm-de-gevolgen/

Onverklaarbare Halo‟s in Finland
februari 17, 2011 By: silviavideler
Je gaat onwillekeurig denken aan: ―Tekenen aan zon, maan en sterren‖ uit het
boek Openbaring. En toch weet je dat ‗t nog iets té vroeg is.
De meeste halo‘s zijn cirkelvormig. Ze vormen een lichtschijnsel rond een
scherper gedefinieerde bron, meestal de Zon of de Maan, wanneer lichtstralen in
aanraking komen met ijskristallen in de lucht.
De halo‘s die deze week te zien zijn geweest in Finland zijn niet cirkelvormig en
men heeft geen idee hoe ze gevormd zijn.
Olli Leivo legde de halo‘s vast in het zuiden van Finland.
In Finland zijn de laatste dagen enorme hoeveelheden elliptische halo‘s gezien,
geproduceerd door ijskristallen uit laaghangende bewolking.
Elliptische halo‘s zijn erg zeldzaam en experts weten niet hoe ze worden gevormd. Een populaire theorie is
dat hexagonale platte piramidevormigekristallen verantwoordelijk kunnen zijn voor deze halo‘s.
Simulaties laten echter zien dat dit soort kristallen geen elliptische halo‘s kunnen vormen. Bovendien zijn dit
soort kristallen fysiek onrealistisch omdat normale kristalvlakken de lijnen van atomen volgen in het kristallen
raster, terwijl platte piramidevormige uiteinden dat niet doen.
Voorlopig blijven de elliptische halo‘s nog een mysterie.
Bron: Spaceweather.com

Is het grote CHINA nu aan de beurt?
februari 20, 2011 By: silviavideler
Chinezen roepen op tot manifestaties voor vrijheid
―Revolutie moet einde maken aan éénpartijstelsel‖
In China wordt op het internet in een reeks berichten opgeroepen tot
manifestaties in dertien grote steden. Volgens
mensenrechtenactivisten zijn sindsdien al een vijftiental advocaten en
militanten preventief in hechtenis genomen door de autoriteiten. Ook
het woord ‗jasmijn‘ zou intussen gecensureerd worden op het net.
De bewuste internetberichten roepen op tot het houden van manifestaties vandaag, ter ondersteuning van
de jasmijnrevolutie en om ook zelf lessen te trekken uit de gebeurtenissen in Tunesië en Egypte.
Vrijheid en democratie
―We sporen de werklozen en de slachtoffers van gedwongen uitzettingen aan om deel te nemen aan
manifestaties, slogans te roepen en vrijheid, democratie en politieke hervormingen te eisen die een einde
maken aan het éénpartijstelsel‖, luidt een van de berichten, die waarschijnlijk door gevluchte dissidenten
vanuit het buitenland op het net geplaatst zijn.
Al sinds de start van de onrusten probeert Peking de berichtenstroom over de opstanden onder controle te
houden. (belga/vsv)
20/02/11
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Tahrir plein: Leger Egypte staat oproep tot jihad en mars op Jeruzalem toe
Gewapende brigades Moslim Broederschap vervangen leger Tahrir plein - Egypte en Iran misleiden wereld
bij doorlaten Iraanse marineschepen Suez kanaal
Biddende moslims op het Tahrir plein in Caïro. Het leger lijkt nu al
partij te hebben gekozen voor de Moslim Broederschap door hen als
enige groepering toe te staan een podium te bouwen en een radicale
toespraak te houden op de staatstelevisie.
Terwijl de media en politici in het Westen nog altijd de waan(zin) van
de dag vieren dat er democratische veranderingen in Egypte in
aantocht zijn, worden zij nu al opnieuw ingehaald door de harde
werkelijkheid. De tijdelijke (?) militaire heersers stonden afgelopen
vrijdagavond toe dat de door president Mubarak verbannen radicaal
islamitische prediker Yusuf al-Qaradawi, die zelfmoordaanslagen op
Israëlische burgers aanmoedigt, mocht terugkeren en op het inmiddels over de hele wereld bekende Tahrir
plein openlijk mocht oproepen tot de jihad en een mars op Jeruzalem.
Een dag eerder werd het de Moslim Broederschap al toegestaan de leiding te nemen over de demonstraties
op het Tahrir plein. Als enige oppositiegroepering kregen zij van het leger toestemming een podium op het
plein op te richten. Op vrijdag trokken de militairen zich terug om plaats te maken voor de gewapende
brigades van de Broederschap. Andere oppositieleiders die ook van het podium van de Broederschap
gebruik wilden maken werden er ogenblikkelijk afgegooid, zonder dat het leger daarbij ingreep.
Op die manier zorgde het leger ervoor dat de rol van de andere oppositiepartijen verkleind werd ten gunste
van de extremistische moslims. Dat had het een waarschuwing moeten zijn voor de regering Obama dat het
aandringen op een snelle overgang naar de democratie in Egypte er slechts toe zal leiden dat de radicale
Moslims de macht in zowel de regering als het parlement van Egypte zullen overnemen. Sommige leden van
de regering Obama hebben de afgelopen weken laten doorschemeren dit geen slechte zaak te vinden, wat
óf hun onvoorstelbare onkunde, óf een doelbewuste strategie aan het licht bracht.
Qaradari's preek op het Tahrir plein -die op de nationale TV werd uitgezonden- had in ieder geval totaal niets
te maken met vrijheid, democratie, hervormingen of een beter leven voor de mensen - juist die zaken waar
het volk voor gedemonstreerd zou hebben. Nee, hij riep het Egyptische volk op tot een mars op Jeruzalem
om daar de Al Aqsa moskee te veroveren. Ook wil hij dat het leger de grens met de Gazastrook opent voor
'onze broeders', de Palestijnse terroristen van Hamas. Qaradari's eisen gingen zelfs verder dan het
schrappen van het vredesverdrag uit 1979 met Israël; hij wil dat het volk het pad van de heilige jihad
(gewoonlijk gericht tegen het Westen, Amerika en Israël) opgaat.
Door Qaradari na 30 jaar ballingschap in het oliestaatje Qatar naar Egypte te laten terugkeren lijkt het leger
te hopen een goede band met de Moslim Broederschap op te bouwen. De legerleiders deden er in ieder
geval alles aan om het Qaradari naar de zin te maken en om alle overige oppositiepartijen de mond te
snoeren, waarmee de moslimextremist en jihadist hard op weg is een grote invloed te kunnen gaan
uitoefenen op de besluiten van de Opperste Militaire Raad van Egypte. (1)
Egypte en Iran misleiden samen de wereld bij doorlaten marineschepen
Dat dit wellicht nu al het geval is blijkt uit het feit dat de Egyptische legerleiding de doortocht van Iraanse
marineschepen door het Suez kanaal heeft toegelaten en daarbij bewust de hele wereld heeft misleid door
zolang mogelijk vol te houden dat de schepen géén toestemming hadden gekregen. Door handig gebruik te
maken van een zandstorm -zodat spionagesatellieten er geen zicht op hadden- blijken de Iraanse
oorlogsschepen reeds de Middellandse Zee opgevaren te zijn. Teheran vierde deze mijlpaal met een
officiële verklaring op de staatstelevisie dat de schepen op weg zijn naar Syrië, waar zij volgens Israël langeafstandsraketten voor de islamitische terreurgroepering Hezbollah zullen lossen. (2)
De militaire heersers van Egypte moeten zich heel goed bewust zijn geweest dat ze hiermee de door Iran
geleide anti-Westerse alliantie met Turkije, Syrië, Hezbollah en Hamas enorm hebben versterkt. In dat
opzicht haalde Iran afgelopen week toch al een grote overwinning, doordat de Saudische koning Abdullah woedend op president Obama vanwege het laten vallen van Mubarak- de Iraanse marineschepen
toestemming gaf om af te meren in de Saudische havenstad Jeddah.
Egypte en Saudi Arabië keren zich tot Iran
Conclusie: zowel Egypte als Saudi Arabië hebben een 180 graden ommezwaai gemaakt van Washington
naar Teheran. De regering Obama is er in geslaagd in zeer korte tijd bijna de hele moslimwereld in het
Midden Oosten te laten radicaliseren, waardoor de VS steeds minder invloed krijgt in de regio. We schreven
echter al vaker dat dit nu juist wel eens de bedoeling zou kunnen zijn van taqqiya president Barack Obama.
Ook zijn veto over de Palestijnse anti-Israëlische VN-resolutie afgelopen vrijdag, waar de Palestijnse
Autoriteit woedend op reageerde, zou onderdeel van zijn plan kunnen zijn het hele Midden Oosten tegen
Israël op te zetten. Het feit dat een extremistische jihadist op het Tahrir plein openlijk mag oproepen tot de
jihad en een mars op Jeruzalem, zonder dat ook maar iemand in het Westen er aandacht aan besteed, is
onmiskenbaar een duister teken aan de wand. Xander - (1) DEBKA ; (2) DEBKA
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Palestijnse Autoriteit, boos op VS, biedt Hamas eenheidsregering aan
EU rekent nog steeds op vredesakkoord over Palestijnse staat in september 2011
Hamas (rakettenterreur) en Fatah (diplomatieke terreur) gaan
mogelijk een gezamenlijk Palestijns anti-Israël front te vormen.
Het gaat hard en wie kan de steeds snellere radicalisering van het
Midden Oosten nu ooit nog een halt toe roepen. Premier Fayyad van
de Palestijnse Autoriteit heeft na het veto van de VS over de antiIsraëlische resolutie afgelopen vrijdag weinig vertrouwen meer in de
regering Obama en heeft de terreurgroepering Hamas, die de
controle heeft over de Gazastrook, aangeboden om samen met de
PA een éénheidsregering te vormen.
'We zijn niet bereid om voor een handjevol dollars compromissen te sluiten,' verklaarde een woedende
Fayyad, zich daarmee laatdunkend uitlatend over het dreigement van het Amerikaanse Congres om de
financiële steun aan de Palestijnen -zo'n $ 200 miljoen per jaar- te herzien. 'De Amerikanen hebben met het
verstoren van de internationaal gesteunde Palestijnse inspanningen ervoor gekozen alleen te staan,' aldus
de premier. 14 van de 15 leden van de VN-Veiligheidsraad steunden de resolutie, waarin de Israëlische
'nederzettingen' in Judea en Samaria illegaal werden verklaard; alleen de VS stemde tegen.
De VS had de resolutie overigens wel degelijk willen steunen als de Palestijnen hun anti-Israël toon hadden
gematigd. Volgens Amerika zou het aannemen van de ingediende resolutie het vredesproces geen goed
hebben gedaan, omdat de Palestijnen op deze manier overduidelijk buiten Israël om via de VN al hun eisen
ten aanzien van de 'nederzettingen' ingewilligd hadden kunnen krijgen, zonder ook maar één compromis te
hoeven sluiten.
Met in het achterhoofd de grote onrust in het Midden Oosten heeft de Palestijnse president Mahmoud Abbas
recent gezegd in september nieuwe verkiezingen te willen houden. Hamas wil hier echter pas aan meedoen
als er eerst een verzoening met Fatah plaatsvindt. Met het huidige aanbod van de Palestijnse Autoriteit lijkt
dat te kunnen gaan gebeuren, mits Hamas akkoord gaat met één eis van Fatah, namelijk het op de
Gazastrook in stand houden van het staakt-het-vuren met Israël. Officials van Hamas weigeren vooralsnog
te reageren op het aanbod van hun rivalen. (1)
Een Palestijnse eenheidsregering zal het vredesproces met Israël waarschijnlijk definitief de nek omdraaien,
aangezien zowel Hamas als Fatah nog steeds de 'bevrijding' van héél 'Palestina' -dus heel Israël- in hun
handvest hebben staan. Het enige verschil tussen beide partijen is dat Hamas dit openlijk met geweld wil
doen en Fatah door middel van internationale politieke druk en het spreken met twee monden. Het is nu de
vraag hoe lang de internationale gemeenschap nog vasthoudt aan de eis dat Hamas afziet van geweld en
zich bereid moet verklaren om het bestaan van Israël te erkennen, iets waarvan de terroristen gezworen
hebben dit nooit te zullen doen.
Palestijnse officials in Judea en Samaria hebben weinig vertrouwen meer dat de VS het vredesproces nieuw
leven kan inblazen en lijken in ieder geval het risico met Hamas te willen nemen. Zo'n anderhalve week
geleden verklaarde de EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Catherine Ashton dat Europa nog
steeds hoopt op een vredesakkoord in september 2011. Tevens zei ze dat de EU bereid is om een
Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967 te erkennen met Jeruzalem als gezamenlijke IsraëlischPalestijnse hoofdstad. (2)
Xander - (1) Jerusalem Post ; (2) Jerusalem Post

Bouwvergunning (ingezonden)
Ik had een bouwvergunning aangevraagd, voor de bouw van een nieuw huis.
Het zou 40 meter breed en 100 meter diep worden.
Ik had 9 torens en torentjes van verschillende hoogte gepland.
Ook rondom ramen over het hele gebouw.
Het zou pastel groen van kleur worden.
Buiten wilde ik een luid "entertainment sound systeem" laten aanleggen.
Er was een parkeerplaats voor 200 auto's naast het gebouw gepland.
De gemeente weigerde de bouwvergunning.
Ze vroegen of ik wel goed bij mijn hoofd was.
Ik heb de aanvraag opnieuw ingediend.
Maar deze keer heb ik het woord "huis', verandert in "moskee".
Maandag beginnen ze met de bouw …
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Glenn Beck prijst openlijk boek 'De Islamitische Antichrist' aan
Ahmadinejad: Mahdi zit achter revolutie Egypte en zal binnenkort afrekenen met 'satanskind' Amerika
'De schokkende waarheid over de ware aard van het Beest' is
volgens Joel Richardson het feit dat deze islamitisch is.
Joel Richardsons boek 'De Islamitische Antichrist' is op deze site
diverse malen aan bod gekomen. De razend populaire Amerikaanse
Fox News talkshow presentator besprak het boek samen met de
auteur en een islamitische geleerde eergisteren op TV, waarna de
verkopen opnieuw fors omhoog schoten. Volgens Beck moeten de
Amerikanen zich serieus zorgen maken over de onthullingen in het
boek. Opvallend: de islamitische dr. Zudhi Jasser erkende dat de
Mahdi, de islamitische messias, het totale tegenbeeld is van Jezus Christus en dezelfde kernmerken heeft
als de Bijbelse antichrist.
In zijn boek legt Joel Richardson uit dat, in tegenstelling tot wat veel Westerse christenen altijd hebben
geleerd, de antichrist niet uit de Europese Unie komt maar uit de moslimwereld en als twee druppels water
lijkt op de Bijbelse antichrist. 'Hier moet u eens goed naar kijken en u zelf eens afvragen: wow, is dit waar?'
aldus Beck, die tevens wees op het geloof van moslims zoals de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad
dat de komst van de Mahdi bespoedigd kan worden door het creëren van chaos op de wereld.
'Stel dat christenen zouden zeggen: laten we mensen gaan afslachten zodat Jezus kan terugkomen,'
schertste Beck, verwijzend naar het geloof van veel moslims dat er eerst een grote wereldbrand moet komen
waarin de Joden moeten worden uitgeroeid en ook de christenen met geweld moeten worden onderworpen,
zodat de Mahdi een islamitisch wereldrijk (het Kalifaat) kan stichten.
'In de Bijbel vervolgt de ultieme vijand van God de joden en de christenen,' legde Richardson nog eens uit.
'De 12e imam of de Mahdi dwingt joden en christenen zich aan de islam te onderwerpen, anders worden ze
gedood.' En in een eerdere column: 'De Mahdi is de voornaamste messiasfiguur waarvan moslims geloven
dat deze in de eindtijd zal komen om de islam naar de wereldheerschappij te leiden. De afgelopen jaren is in
veel discussies de fout gemaakt te stellen dat de Mahdi hoofdzakelijk een Shi'itisch fenomeen is. Hoewel er
op dit vlak inderdaad variaties bestaan tussen Soenitische en Shi'itische moslims, is het geloof in de Mahdi
niet beperkt tot één van beide groepen. Talloze gezaghebbende moslimgeleerden -Soeni, Soefi en Shiahouden vast aan de leer van de komst van de Mahdi.'
Glenn Beck merkte op dat het karakter van de Mahdi 'totaal tegenovergesteld' is aan de Messias van de
Bijbelse profetieën (Jezus Christus). Zijn tweede gast, dr. Zudhi Jasser van het American Islamic Forum for
Democracy, was het hiermee eens. Jasser, een moslim die openlijk het terrorisme, de Moslim Broederschap
en alle pogingen de sharia wetgeving in te voeren verwerpt, zei dat het geloof dat moslims de komst van de
Mahdi kunnen bespoedigen 'giftig' is.
'In beide verhalen komt Jezus terug,' vervolgde Richardson. 'In de Bijbel komt Jezus zijn volgelingen
verlossen van de vervolging (door met name moslims) die ze ondergaan. In de islam komt een moslim-Jezus
de christenen vertellen dat ze het altijd fout hebben gehad, dat Hij nooit gezegd heeft dat God Zijn Vader
was en dat Hij nooit aan het kruis is gestorven.'
Ahmadinejad: Mahdi zit achter revolutie Egypte
Tijdens de uitzending liet Beck een opname zien van Ahmadinejad die tijdens zijn toespraken voortdurend
herhaalt: 'o allah, bespoedig de komst van imam al-Mahdi en geef hem een goede gezondheid en de
overwinning.' De Iraanse despoot verklaarde vorige week nog dat de Mahdi hoogstpersoonlijk achter de
revolutie in Egypte zit en binnenkort zal afrekenen met het 'satanskind' de Verenigde Staten (2). Richardson
verwees ook nog naar een Iraanse test met een raket, waar op buitenkant de woorden 'Ya Mahdi' -'Mahdi,
Ga!' waren geschreven.
Een andere commentator, de voormalige luitenant-generaal William G. Boykin, kwam terug op het geloof
van moslims dat hun redder alleen kan terugkeren tijdens een periode van enorme chaos en ongekend
bloedvergieten. 'Welke omstandigheid zou dat sneller kunnen realiseren dan het gebruik van een kernwapen
tegen Israël?'
Bijbel wijst sterk op islam
Richardson, die in zijn boek veel jarenlang aangehangen christelijke visies op de eindtijd bestrijdt -zoals het
geloof dat de antichrist zal heersen over het herboren Romeinse Rijk, de Europese Unie-, heeft in zeer veel
opzichten de Bijbel aan zijn kant:
- Alle landen die in de Bijbel worden genoemd als behorende tot het Rijk van 'het Beest' / de antichrist zijn in
onze tijd zonder uitzondering islamitisch.
- Alle in de Bijbel met naam en toenaam genoemde landen die in de eindtijd Israël zullen aanvallen zijn
eveneens zonder uitzondering Arabisch en/of islamitisch (dat 'Rusland' hier ook bij zou zitten is slechts een
aanname, alhoewel niet onmogelijk).
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- Het Romeinse Rijk heeft als enige wereldrijk dat in het boek Daniël wordt genoemd nooit Babylon veroverd,
en kan daarom geen onderdeel zijn van het bekende beeld dat de Babylonische koning Nebukadnezar in
zijn visioen zag. Het islamitische Rijk deed dit wél en is er nu zelfs de baas (Irak).
- Kenmerk van de antichrist is dat hij geen acht zal slaan op de 'begeerte' (ongelukkig vertaald met 'lieveling')
der vrouwen. Eén van de belangrijke kenmerken van de islam is de discriminatie en onderdrukking van
vrouwen.
- Tegenstanders van het rijk van de Antichrist zullen volgens de Bijbel worden onthoofd. Onthoofding is
heden ten dage alleen in de moslimwereld nog een officiële doodstraf.
- Hét kenmerk van de 'geest van de Antichrist' is volgens het Nieuwe Testament de ontkenning dat God de
Vader is en Jezus Christus Zijn Zoon. Juist deze ontkenning is één van de allerbelangrijkste dogma's van de
islam. Aan de buitenkant van de Al Aqsa moskee in Jeruzalem staat geschreven: 'Het zij verre van God dat
hij een Zoon zou hebben.'
- Daniël zegt dat de antichrist de 'god van zijn vaderen' niet zal eren, maar een vreemde god, de god der
vestingen. Moslims geloven dat de mahdi in de 'geest van Mohammed' zal komen. Mohammed deed de vele
goden van zijn vaderen weg en 'bedacht' de monotheïstische god allah. Moskeeën worden in de islam ook
gezien als 'vestigingen' of 'forten', veroverd terrein dat definitief tot de islam behoort.
- De 'zeven bergen' waarop Babylon ('de moeder van alle hoeren') is gezeten (Opb.17) kan ook vertaald
worden met 'zeven vestigingen'. In Mecca bevinden zich zeven belangrijke moskeeën die Mohammed als
forten gebruikt zou hebben bij de verdediging van zijn leer.
- Bekeerde moslims die enkele jaren geleden de oorspronkelijke tekst van Openbaring (13:18) mochten
inzien (Codex Vaticanus) schrokken zich wild toen ze in plaats van het teken van het Beest '666' letterlijk de
woorden 'Binshillah' lazen: in de naam van allah. Johannes tekende er zelfs de twee kenmerkende
islamitische zwaarden van de jihad bij!
Daarnaast kan de dodelijk hoofdwond van het Beest heel goed worden toegepast op de ondergang van het
Turks-Ottomaanse Rijk aan het begin van de vorige eeuw. Hiermee kwam een einde aan de eeuwenlange
gewelddadige verbreiding van het islamitische Kalifaat. In onze tijd zien we deze hoofdwond echter genezen
en zijn we getuige van de vorming van een nieuwe islamitische alliantie, die volgens de Bijbel slechts voor
zeer korte tijd de macht zal krijgen alvorens bij de terugkomst van Jezus Christus te worden vernietigd.
Xander - (1) World Net Daily ; (2) WorldMeets.US - Zie ook:
14-08-2009: Christenen onthoofd vanwege weigering bekering tot Islam ('voorbode van wat komen gaat')
12-08-2009: Conferentie in Iran om komst Mahdi te bespoedigen
07-08-2009: Nieuw boek waarschuwt voor Islamitische Antichrist
03-11-2008: Islamitische profetie wijst naar Obama als helper van de mahdi

Twintigduizend bijen sterven in Canadees museum
Bron / origineel: au.news.yahoo.com
Een Canadees museum heeft op vrijdag een onderzoek gestart naar de
plotselinge dood van 20.000 bijen die in een met glas omgeven korf
tentoongesteld werden.
"Alle 20.000 bijen stierven binnen 48 uur", vertelde Amanda Fruci,
publicist voor het Royal Ontario Museum in Toronto, aan AFP.
"De oorzaak wordt onderzocht maar we weten zeker dat het niet het
colony collapse syndrome was omdat daarbij de bijen een korf verlaten
en nooit meer terug komen en in dit geval zijn ze allemaal gestorven in de korf".
Onder normale omstandigheden verliezen bijengemeenschappen op natuurlijk wijze ongeveer vijf procent
van hun aantallen. Maar met het syndroom dat bekend staat als Colony Collapse Disorder (CCD) kan een
derde, de helft, soms zelfs 90 procent of allemaal van de insecten uitgeroeid worden.
In de Verenigde Staten toonde de door de regering bekendgemaakte cijfers van vorig jaar een 29 procent
daling van bijenkorven in 2009, volgend op de dalingen van 36 en 32 procent in respectievelijk 2008 en
2007. Mysterieuze decimering van bijenvolken zijn in de afgelopen jaren ook gemeld in Europa, Japan en
elders en bedreigen landbouwgewassen die afhankelijk zijn voor bestuiving door de honingmakende
insecten. Duizenden bezoekers hadden tijdens de afgelopen twee jaar de bijen aan het werk bekeken in een
speciaal ontworpen glazen korf in de populaire biodiversiteit praktijkgalerie van het Royal Ontario Museum.
Ze waren tot vorige week perfect gezond toen ze plotseling overleden.
Het museum heeft al verhongering of fouten door het personeel als oorzaken van de dood uitgesloten maar
zei dat slechte ventilatie, een parasiet of te weinig werkbijen om de korf in de winter warm te houden de
schuld kan zijn.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/twintigduizend_bijen_sterven_in_canadees_museum
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Wat exact 2 jaar geleden al werd bekend gemaakt:
februari 20, 2011 By: silviavideler
DE ISLAMITISCHE WERELD MOET EEN EENHEID VORMEN.
Een stukje vertaalde tekst aangaande de plannen van de islam.
Abu Dhabi TV, 19 Februari 2009
Adnan Oktar: Ik zal de oplossing hiervoor duidelijk maken. Zulke gebeurtenissen zullen niet stoppen als
moslims deze oplossing niet realiseren. De oplossing: Moslims moeten zich verenigen, dit is een plicht en
een bevel van Allah. Net zoals het gebed en het vasten is dit ook een plicht. Als een mens niet bid, volgt hij
Allah‘s weg niet. Ook als hij niet wilt dat de Islamitische wereld zich verenigt en gemeenschappelijk handelt,
volgt hij Allah‘s weg niet. Dus zondigt hij. De beste oplossing is een Turkse Islamitische Unie met als leider
Turkije en de steun van de andere moslimlanden. Waarom Turkije als leider zien? Omdat de Turkse
bevolking een sterke moraal heeft en van nature een strijder is. De Turkse bevolking is metafysisch. Ze
hebben een speciale functie. Allah heeft het zo geschapen. De Turkse bevolking is het zwaard van Allah –
Seyfullah – dit is een speciale eigenschap. Met ―zwaard‖ wordt niet bedoeld de mensen af te slachten. Wel
betekent het hier: het zwaard van de rechtvaardigheid. Turkije kan zijn dienst als leider op een voortreffelijke
manier vervullen. De Turkse bevolking is liefdevol, barmhartig, rechtvaardig en eerzaam. Turkije heeft hier
de nodige kracht voor en beschikt over een ervaring van honderden jaren. In drie werelddelen heeft het
Ottomaanse Rijk over Islamitische landen geregeerd met rechtvaardigheid en vrede. Dezelfde structuur
moet opnieuw gereconstrueerd worden. Een moderne Ottomaanse Rijk met als naam Turkse Islamitische
Unie. Met dit systeem gaat iedereen gelukkig zijn. De christenen, de joden en zelfs de boeddhisten en de
atheïsten gaan het naar hun zin hebben. Heel de moslimse wereld gaat in vrede leven.
Iedereen gaat zijn godsdienst kunnen beleven. De joden mogen naar hun synagogen gaan om gebeden te
doen. Er zal zich geen enkel probleem vormen. Iedereen zal liefde en goedheid tonen. De christenen zullen
naar hun kerken gaan om daar gebeden te doen. Ze zullen zelfs steun krijgen op materieel en moreel vlak.
Ze zullen op elk vlak goedheid getoond worden en beschermd worden. Dit is een geweldig systeem. De
reden dat christenen, joden en moslims te kampen hebben met problemen is omdat dit systeem niet wordt
toegepast en omdat de moslims gescheiden zijn. De enige oplossing hiervoor is een Turkse Islamitische
Unie! Als de moslimlanden gescheiden blijven, betekent dit een arrogant gedrag tegen Allah. Allah zegt:
―Verenig jullie‖. Als dit niet gebeurt, wordt er haram gepleegd. (Haram betekent verboden.) Allah zegt dat we
moeten bidden. Daarom bidden moslims. Allah zegt dat we geen varkensvlees mogen eten. Daarom eten
we het niet. Allah zegt dat moslims niet gescheiden mogen leven. Maar dat doen ze toch. Allah zegt dat
moslims zich moeten verenigen. Maar dat doen ze niet. Dit is haram (verboden). Moslims moeten zo snel
mogelijk een unie vormen. Dan zal iedereen zien hoe vredevol het leven zal zijn. Er zal een mirakel
gebeuren. Alle moslims zullen in rust en vrede leven. Wat er is gebeurd?
Milli Gazete, 20 Mei 2010
De algemene secretaris van IKT Ekmeleddin Ihsanoglu heeft gezegd dat ze in de hoofdstad van Tadsjikistan
Doesjanbe in een vergadering buitenlandse zaken alle problemen van de Islamitische wereld hebben
besproken. Het vredesproces van Palestina, Afghanistan, Darfoer, Irak, de problemen in Irak na de
verkiezingen, enz…
De Iranese minister van buitenlandse zaken Manouchehr Mottaki heeft gezegd dat de Islamitische wereld
een unie en coöperatie moet vormen.
Oct 31, 2010
…..:::::::::: Related Works ::::::::::…..
Articles
HET LEIDERSCHAP VAN TURKIJE ZAL OP LIEFDE, ZACHTMOEDIGHEID EN COMPASSIE STEUNEN
EN ZORGEN VOOR VREDE EN GELUK
DE TURKSE ISLAMITISCHE UNIE ZAL DE REDDING WORDEN VAN DE MOSLIMS IN PATTANI HET IS
VOLGENS DE KORAN EEN RELIGIEUZE PLICHT DAT MOSLIMS ZICH VERENIGEN JULLIE
VERMELDEN DAT OOK LANDEN ZOALS ISRAEL, ARMENIË, RUSLAND EN GEORGIË ZULLEN
DEELUITMAKEN VAN DE TURKS-ISLAMITISCHE UNIE. HOE ZAL DAT GEREALISEERD WORDEN?
HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ALLE MOSLIMS OM DE NEPALESE MOSLIMS TE
REDDEN VAN ONDERDRUKKING EN ANGST
DE GEBEURTENISSEN IN FALLUJAH TONEN DAT MOSLIMS ONMIDDELLIJK MOETEN EENWORDEN
…..:::::::::: RELATED WORKS IN SAME CATEGORY ::::::::::…..
ADNAN OKTAR‘S MENING OVER DE GERUCHTEN DAT MICHAEL JACKSON ZICH VOOR ZIJN DOOD
TOT DE ISLAM BEKEERD HEEFT. DE GEBEURTENISSEN IN FALLUJAH TONEN DAT MOSLIMS
ONMIDDELLIJK MOETEN EEN-WORDEN DE GEBEURTENISSEN MET LIEFDE BENADEREN IS ZEER
BELANGRIJK; TEGENOVER LIEFDE KAN GEEN KRACHT STAND HOUDEN.
DE KORAN BEVEELT ONS OM COMPASSIE EN MEDEDOGEN TE TONEN AAN RELIGIEUZE JODEN
EN CHRISTENEN DE TURKSE ISLAMITISCHE UNIE ZAL DE REDDING WORDEN VAN DE MOSLIMS IN
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PATTANI ELKE MOSLIM DIE ZICH NIET INSPANT VOOR DE EENHEID VAN DE ISLAMITISCHE
WERELD, IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET LIJDEN VAN DE 1,5 MILJOEN MENSEN IN PAKISTAN,
DIE ALS VLUCHTELINGEN LEVEN HEEL DE MOSLIMWERELD MOET ZICH INSPANNEN VOOR DE
BEVRIJDING VAN DE ONDERDRUKTE BEVOLKING VAN KASJMIR HET IS DE
VERANTWOORDELIJKHEID VAN ALLE MOSLIMS OM DE NEPALESE MOSLIMS TE REDDEN VAN
ONDERDRUKKING EN ANGST HET IS VOLGENS DE KORAN EEN RELIGIEUZE PLICHT DAT MOSLIMS
ZICH VERENIGEN HET LEIDERSCHAP VAN TURKIJE ZAL OP LIEFDE, ZACHTMOEDIGHEID EN
COMPASSIE STEUNEN EN ZORGEN VOOR VREDE EN GELUK ISLAAM: HET SNELSTE GROEIENDE
GELOOF IN EUROPA JULLIE VERMELDEN DAT OOK LANDEN ZOALS ISRAEL, ARMENIË, RUSLAND
EN GEORGIË ZULLEN DEELUITMAKEN VAN DE TURKS-ISLAMITISCHE UNIE. HOE ZAL DAT
GEREALISEERD WORDEN?

Steeds meer aanwijzingen dat Gadaffi gevlucht is naar Zuid Amerika
februari 21, 2011 By: silviavideler
Libya‘s Muammar Gaddafi has left his country for Venezuela or Brazil, as protests calling on him to step
down have turned violent, a report says. Government‘s crackdown on people to put down the protests
against Gaddafi‘s 41-year rule turned out to be counterproductive as demonstrations continued on Sunday.
The repression became bloodier when security forces opened fire on thousands of people gathered to mourn
for those killed on Saturday clashes in Benghazi. EU and US have condemned the suppression of prodemocracy protesters and expressed concern about ―disturbing reports and images coming out of Libya.‖
The rights group Amnesty International has also urged the Libyan government to stop its crackdown on
peaceful demonstrations. Meanwhile, Libyan envoy to the Arab League Abdel Moneim al-Honi and the
country‘s Ambassador to China Hussein Sadeq Al Misurati, have resigned to join the protests. Al-Honi has
submitted his resignation ―in protest against the acts of repression and violence against demonstrators.‖ Al
Misurati told Al Jazeera TV that he was not ―honored to represent a regime that kills its people.‖ An opposition leader has said that all tribes across the country have joined the anti-government protests, reports said.
Latest figures show the death toll from clashes in Libya‘s massive popular uprising is nearing 300. MA/MGH
Gadaffi schijnt gevlucht te zijn, aldus Aljazeera
februari 20, 2011 By: vader Jakob
Libië aan de beurt? Gezien op: http://english.aljazeera.net/watch_now/
Deze dictator zou zijn gevlucht naar Venezuela. Ordetroepen hebben zich teruggetrokken.
Tegenstrijdige berichten over overgelopen diplomaten, en de zonen van Khadaffi die in een vuurgevecht
verwikkeld zouden zijn. Wie het weet mag het zeggen.
update 11:47 CNN : Benghazi now in the hands of Libyan protesters.

Politieke stabiliteit in veel landen bedreigd
De opstoot van de voedselprijzen nadert zijn alarmpeil en bedreigt de
politieke stabiliteit in veel landen. Die waarschuwing sprak Robert
Zoellick, de voorzitter van de Wereldbank, vandaag uit in de marge
van de G20-vergadering van de ministers van Financiën in Parijs.
―Ik heb hen verteld dat we het alarmpeil hebben bereikt‖, sprak
Zoellick tijdens een telefonische persconferentie. Hij riep de leiders
van de G20 op om ―voedsel als een eerste prioriteit in 2011 te beschouwen‖.
De stijging van de voedselprijzen zal leiden tot een verhoging van het landbouwaanbod, maar tijdens de
twee komende jaren ―kunnen een groot aantal onlusten ontstaan. Regeringen zouden kunnen vallen en
bedrijven over de kop doen gaan in de wanorde‖, verklaarde Zoellick.
―We moeten erg gevoelig zijn voor wat er gebeurt op vlak van voedselprijzen en over de potentiële effecten
hiervan op de politieke stabiliteit‖, aldus de voorzitter van de Wereldbank tijdens de persconferentie met een
aantal journalisten. De stijging van de voedselprijzen heeft tussen juni en december bijkomend 44 miljoen
mensen in extreme armoede gebracht, berekende de Wereldbank deze week. Extreme armoede wordt
gedefinieerd als 1,25 dollar beschikbaar per dag en per persoon. Volgens de jongste ramingen van de
Wereldbank leven 1,2 miljard mensen onder die grens.
De mondiale voedselprijzen blijven stijgen. De voedselprijsindex van de Wereldbank is met 15 procent
gestegen tussen oktober 2010 en januari 2011 en staat slechts 3 procent onder zijn topniveau van 2008.
Volgens Zoellick toonden de G20-ministers zich ―ontvankelijk‖ voor zijn boodschap en is deze groep van
geïndustrialiseerde en groeilanden bereid om te handelen. (belga/kve) - Bron: Belga/De Morgen
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