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Maandagmorgen briefing (Week 10, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 14-03-2011
In de mediterrane winterzon wordt aan boord van verschillende vliegdekschepen
nog in relatieve rust de dagelijkse routine afgewerkt. Dat in tegenstelling tot de
af-en-aan vliegende AWACS boeings boven hen die de grenzen van het
Libische luchtruim opzoeken en afzoeken. Voor de Noordafrikaanse kust
pendelen Britse, Franse, Duitse en ook Nederlandse marineschepen tussen
Tunesie, Egypte, Malta en het land waar voorlopig “maddog” Ghadaffi nog de
scepter zwaait. Zij zijn daar op een “humanitaire missie”, verschepen
vluchtelingen, samengetrokken vanuit de verschillende missies in het oostelijke Middellandsezee-gebied
(Libanon) of voor de kust van Somalie. “Ghadaffi moet stoppen met het bombarderen van zijn bevolking”,
verklaart de NATO-secretaris Rasmussen daags nadat de NATO in Afghanistan tientallen houtsprokkelde
burgers met bommen bestookte. Er moet een no-fly-zone boven Libie worden ingesteld om de bevolking te
beschermen. Met of zonder VN-mandaat. In Washington verschijnen mensen als Ibrahim Sahad bij FOX
News of CNN. Woordvoerders van organistaties als National Conference of the Libyan Opposition (NCLO) of
National Front for Libyan Salvation (NFLS) waar het keurmerk CIA bovenop gestempeld staat (en die de dag
van protest voor 17 februari twitter op knalden). De zogenaamde “oppositie”, al weet niemand wie nu
werkelijk de oppositie tegen Ghadaffi is. Alles wijst op een Kosovo-achtige Europees-Amerikaanse
interventie in Libie....maar dan gebeurt er niets. De NATO is voor een no-fly-zone. De NATO is tegen een
no-fly-zone. De NATO wil een no-fly-zone met een VN-mandaat. De NATO onderzoekt de mogelijkheden
een no-fly-zone af te dwingen zonder mandaat. De NATO doet niets zonder VN-mandaat. De verhaallijn
verandert per dag. Ergens tussen Washington, New York en Brussel loopt de opmars naar “hulp” aan de
Libische opstandelingen spaak. Of misschien beter: tussen Peking, Moskou, Brasilia, Pretoria, Beiroet en Tel
Aviv. Als de kleine Napoleon Sarkozy samen met de Britten de lobby voor concrete aanvallen op de troepen
van Ghadaffi opent, wordt duidelijk dat Europa en de Verenigde Staten toch niet zo zeker van hun zaak zijn.
Zoals de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle het aangeeft: een door het westen
afgedwongen no-fly-zone wordt gezien als de zoveelste olie-oorlog.Dat standpunt hebben ook de twee
permanente leden van de VN-veiligheidsraad Rusland en China plus de rest van de BRICS India, Brazilie en
Zuid Afrika. Amerika en Europa zijn te gretig met hun humanitaire missie, de situatie in Libie te onduidelijk en
bovendien een burgeroorlog. Na de val van Mubarak in Egypte komen de opmerkingen van Ghadaffi over Al
Qaida en andere radicale groepen in Israel hard aan. Liever een Ghadaffi in Libie dan een instabiel land met
mogelijke invloed van moslims brotherhoods en ander Israel vijandig tuig.Gehuld in kleffe propaganda over
Bosnie houdt de Amerikaanse president Obama nog “alle opties op tafel” tegen het regime van Ghadaffi
maar de roep om bewapening van de opstandelingen van neocons, republikeinen en Obama`s eigen vice
Biden lijkt niet van de grond te komen. Wapens moeten naar Libie, via, o ironie, Saudi Arabie, de exhoofdleverancier van de muhdjahadin in Afghanistan. Maar er komen geen wapens aan. Stad voor stad
worden de rebellen teruggedrongen. De klok tikt. Voor Ghadaffi, voor de NATO, voor de rebellen.
Jemen
Knuppels en kogels in Jemen.
Bahrain
De politie heeft het zwaar in Bahrain.
Koeweit
Slavenopstand in Koeweit.
Saudi Arabie
Politiestaat Saudi Arabie
Irak
Martelstaat Irak.
Martelen wikileaks
Nadat een woordvoerder van het Amerikaanse State Department de behandeling van de door het
Amerikaanse leger in staat van beschuldiging gestelde Bradley Manning voor het lekker van legerdocumenten naar wikileaks “dom” heeft genoemd, is hij opstapt. PJ Crowley deed zijn uitspraken tijdens een
speech op een universiteit, nadat hem vragen uit het publiek werden gesteld. Manning wordt opzettelijk
slecht behandeld waarbij binnen de definitie gesproken kan worden van marteling.
Vrijheid wikileaks
Twitter moet de gevens van drie gebuikers aan de Amerikaanse overheid overhandigen. Dit heeft een
rechter bepaald. Rop Gonggrijp is een van de drie. Zij zouden wikileaks ondersteunen (de terroristen!!).
Voedselcrisis
Hoe kan de wereld zorgen voor voldoende voedsel en het honger-probleem oplossen? Zet big-agra buiten
de deur. Zonder corporations en hun “oplossingen” ziet een VN-rapport een kans. Klein en lokaal zijn,
wederom, de sleutelwoorden.
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Lehman Brothers`
Ow goh. Bij Lehman Brother gebeurde eigenlijk niets illegaals. Tot die conclusie komt de beurswaakhond
SEC. Tsja, het onderzoek is toch een beetje “Slagerij van Kampen keurt...” daar de SEC en de Centrale
Bank FED eigenlijk precies wisten wat er bij Lehman aan de hand was.
Soedan
Het bijna onafhankelijke Zuid Soedan beschuldigt het noorden van samenzwering tegen de nieuwe staat. In
zuid Soedan zijn de afgelopen weken hevige gevechten uitgebroken tussen het “staatsleger” (ex-rebellen)
en rebellen.
Korea
Met Amerikaans-Koreaans militaire oefeningen, de reactie van Noord Korea daarop en meet provocaties
over-en-weer blijft de situatie rond Korea gespannen en is de relatie tussen de twee kemphanen sinds de
koreaanse oorlog niet meer zo slecht geweest.
Wisconsin
Obama begint al zenuwachtig over wapenwetten te zeveren. Totaal klaar met de corruptie, uitbuiting en het
corporatisme stromen een kleine 100.000 man en vrouw in de Amerikaanse staat Wisconsin de straat op om
te protesteren tegen hun (staats)regering. Vergeet de mediagenieke Tea Party, hier is een werkelijk
Amerikaans protest bezig. Zelfs een verlenging van Bush Jr.`s Patriot Act brengt mensen op de straat. Tahrir
in de USA?
Syrie
De Amerikanen willen dat de IAEA Syrie meer onder druk zet over vermeende nucleaire plannen. Daarbij
haalt het de oude, nogal verdacht ruikende koe van de zogenaamde kernreactor in Dair Alzour.
IAEA
Dat terwijl de atoomwaakhond sinds wikileaks en het gedoe rond Iran weinig geloofwaardig meer is.
Zo, terwijl twee lekkende kerncentrales misschien wel de derde economie ter wereld laat wegsmelten maar
waarschijnlijk niet, gooit de Japanse Centrale bank maar de geldkraan open (Hey, carrytrade in de yen was
grotendeels verantwoordelijk voor de openingssalvo van onze kredietcrisis). Na een tsunami, aardbeving en
meltdown mag niet ook nog eens kapitaal wegrennen.Daarom, in onze gekke wereld met gek geld: verder
met bankje slopen.http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_10_2011/
Maandagmorgen briefing (Week 11, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 21-03-2011
Precies acht jaar na de invasie van Irak regent het weer bommen op een
arabisch land. Op basis van een flinterdun onderbouwde VN-resolutie, niemand
die weet of laat staan bewijzen kan dat de “knotsgekke” dictator Ghadaffi een
gevaar voor zijn burgerbevolking is, trekken de vaste stamgasten bij oorlogen in
olierijke landen weer ten strijde. Resolutie 1973 wordt nu al aan alle kanten
geschonden. VN-lidstaten worden in de resolutie opgeroepen een “no-fly-zone” in
te stellen, wat niet betekent dat Libische troepen eindeloos bestookt kunnen
worden (sterker, indien de rebellen burgerdoelen zouden aanvallen dienen zij
door de (het immer vage begrip) internationale gemeenschap buiten gevecht te worden gesteld). Toch, wie
uitlatingen van westerse politici hoort en media volgt, kan niet anders concluderen dat het doel van de
operaties “regime change” is. Alles wijst erop dat de wereld, en vooral het westerse publiek, weer bij de neus
is genomen. Het westen redt de moedige opstandelingen tegen de psychopatische dictator. Natuurlijk niet.
Los van het feit dat meteen in een handvol andere landen een “no-fly-zone” kan worden ingesteld, de
hypocrisie is zo pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk duidelijk, worden dergelijke geld en matriaal verslindende, risicovolle,
operaties niet voor niets uitgevoerd. It’s the oil, stupid. Zoals altijd. Het leek een soort race om “wie het
eerste is”. Uiteindelijk mocht de kleine napoleon Sarkozy, als een soort George W. Bush part deux,
aankondigen dat de militaire operaties tegen Libië van start waren gegaan. Terwijl in Parijs nog werd gepraat
met de “coalitiegenoten” over het hoe-en-waarom van een militaire slag tegen Ghadaffi, had Sarkozy al lang
gevechtsvliegtuigen op pad gestuurd. De Franse president, die na opstappen van zijn minister van
Buitenlandse Zaken vanwege te enge banden met het Ben Ali regime in Tunesië en de iets te vaak
herhaalde tv-beelden van zijn geknuffel en handengeschud met Ghadaffi of Mubarak bijzonder graag wilde
tonen dat hij ook “hard” kan zijn tegen noordafrikaanse dictators, maakte liever een diplomatieke “canard”
dan de kans te laten glippen om een “sterk” Frankrijk te tonen.Enkele uren daarvoor gaan beelden van een
boven Benghasi afgeschoten gevechtsvliegtuig de wereld over. In eerst instantie wordt gedacht aan een
mirage van Ghadaffi maar al snel wordt duidelijk dat de Libische rebellen een “eigen” vliegtuig naar beneden
hebben gehaald. Klaarblijkelijk heeft de zwakkere partij in het Libische conflict dus beschikking over zware
wapens en de know-how om ermee te vliegen. Een hernieuwde aanval van pro-Ghadaffi troepen wordt
vervolgens afgeslagen, hoewel niemand dit kan aantonen. Journalisten worden door de Libische oppositie
niet tot de frontlinie toegelaten. Zoals een woordvoerderster het uitdrukt “we hebben geen ervaring met
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persvrijheid”. In de avond openen ook Amerikaanse marineschepen het vuur op Libië, en daarmee begint
Obama een voor de Amerikaanse wet illegale oorlog. Het Amerikaanse congres is niets gevraagd en alleen
het congres kan oorlog voeren. Al sinds het uitbreken van de gevechten Libië heeft zich gestaag een
legermacht rond het noordafrikaanse land gevormd, met Amerikanen en Britten als speerpunt. Maar de
operaties zijn zo snel ingezet, en de verschillende NATO-landen nog zo oneens over wie de leiding heeft,
dat eigenlijk iedereen op eigen gezag opereert. Klaarblijkelijk wil Sarkozy als napoleon aanblijven, en moet
en zal Frankrik top-dog zijn in de oorlog tegen Libië.De bombardementen van de “coalitie van willigen” waren
schijnbaar zo heftig dat de Arabische Liga alsnog de rode kaart lijkt te trekken. Secretaris Generaal van de
tandenloze club Amr Moussa veroordeelde het geweld en merkte op dat wat Frankrijk, Groot-Brittannië en
de Verenigde Staten in Libië doen ver aan de doelstellingen van resolutie 1973 voorbij gaat (merk op dat in
ieder nieuwsitem en artikel de steun van Qatar of de arabische liga voor de operaties worden genoemd). Het
is te laat. Het oordeel van de VN is nu de vrijbrief voor de vernietiging van het Libische leger en de val van
Ghadaffi.Na de val van Ben Ali in Tunesië, en het exit van Mubarak is het Libië, het land waar de “arabische
revolte” van 2011 vrijwel onmiddellijk tot een gewapend conflict tussen staat en opstandelingen werd, dat is
uitgekozen tot het theater van “handelen” door het westen. Waar weken en weken de protesten in Tunesië
en Egypte krampachtig en halfslachtig een soort semi-ondersteuning genoten, vallen in Libië (merk op dat
het land tussen Egypte, Algerije, Tunesië en Soedan ligt) binnen een maand de kruisraketten. Terwijl
gepocht wordt met de zogenaamde “arabische ondersteuning”, zijn het de landen die op dit moment het
hardst hun binnenlandse protestbewegingen onderdrukken die de cheerleaders zijn van de interventie in
Libië. De “counter-revolutie” is niet alleen in Saudi Arabië, Bahrain of Oman ingezet, de counter-revolutie
vindt op dit moment plaats in Libië.
Irak
Op vrijdag ligt Bagdad stil. Het verkeer afgesloten, pleinen worden bewaakt door veilheidsdiensten. Toch
protesteren de Irakezen. Om vrijlating van de honderden gevangenen die zonder ten laste legging in de
black-holes van de regering Maliki verdwijnen, tegen de leefomstandigheden. Voor stroom, water en arbeid.
De regering, wankel staande gehouden dankzij de steun van de sjiietische Sadristen, krijgt nu eindelijk een
ultimatum opgelegd. Muqtada Al Sadr eist verbeteringen in de leefomstandigheden van de mensen.
Verandert er binnen een half jaar niets, dan zullen de protesten tot werkelijke massa-protesten worden (en
trekt hij de stekker uit de regering). Maar het is ook de situatie in een ander arabisch land dat de Irakezen
woedend maakt. Bahrain.
Bahrain
In Bahrain krijgen de demonstranten geen luchtsteun en blijft de regering, met steun van Saudische en UAE
troepen, protest keihard de kop in drukken. Maar volgens de koning van Bahrain is er geen sprake van
sociale onrust maar een “buitenlands complot” tegen het land. Een complot dat ook andere golfstaten
bedreigt indien het succesvol is in het eilandstaatje. Het is een weinig verhullende verwijzing naar Iran dat de
ambassadeur van Bahrain het land uit heeft gezet.
Jemen
Ook in Jemen geen VN-resolutie of westerse luchtsteun te ontdekken, als daar de regering tientallen
demonstranten gericht neerschiet. Goed, net als in Bahrain laat de VN iets van zich horen en ondertussen is
de regering van Jemen naar huis gestuurd. De president zit er nog steeds.
Syrië
Misschien binnenkort luchtsteun voor demonstranten in Syrië, waar de arabische revolte nu toch echt is
aangekomen. De staat reageert natuurlijk met keihard geweld.
Gaza
eer zeker geen luchtsteun voor de Palestijnen in Gaza, waar Israëlische luchtaanvallen beschietingen door
Palestijnse groeperingen proberen te stoppen.
Marokko
Ook geen luchtsteun voor protesten in Marokko waar duizenden de straat op zijn gegaan om hervormingen
te eisen.
Egypte
“Ik wil niet een paar veranderingen, ik wil een compleet nieuwe grondwet”. Een opmerking van een
Egyptenaar tijdens het referendum voor het aanpassen van de Egyptische constitutie. Een mijlpaal voor
Egypte, een volksbevraging, toch een halfslachtige poging tot verandering. Egypte is nog steeds verdeeld.
En onder militaire leiding.
Pakistan
Krijgt dagelijks “luchtsteun”. Duizenden Pakistani’s gaan de straat op na dodelijke Amerikaanse droneaanvallen. De Amerikaanse ambassadeur mag op het matje komen. Maar ook het vrijkopen van de
Amerikaanse CIA-agent Raymond Davis, die een aantal mensen overhoop schoot in Pakistan, maakt dat
honderden hun onvrede tonen.
.......en worden in de Verenigde Staten anti-oorlog demonstranten en mensen die protesteren voor de
vrijlating van wikileaks “leak” Bradley Manning vastgezet. Ondertussen lekken kerncentrales verder,
plunderen banken verder en is de secretaris-genraal van de VN vooral bezorgd. De arabische revolte van
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2011 gaat nog door, voor zo lang het nog adem heeft, of wordt toegelaten of als springboord kan worden
gebruikt naar olie- en gasvoorraden. De essentie van de arabische revolutie toont 3minuten youtube.
Glashelder en briljant.Bron en video:
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_11_2011/

Bestaat er een geheim ruimteprogramma?
Door GuidoJ. vrijdag, 18 maart 2011
Zijn er redenen om aan te nemen dat er naast het bestaande
ruimtevaart programma van de Amerikanen en de Russen er
nog een derde ruimte-programma bestaat? Een ‘Secret Space
Program’?
Ben Rich is oud-directeur van Lockhead Skunkworks en hij
geeft een duidelijk antwoord op deze vraag..! JA, dat
programma bestaat. In zijn afscheidspeech in 1994 verklaart hij,
dat ‘de middelen er zijn om tussen de sterren te reizen’.. En dat
we ‘de technologie hebben om E.T. naar huis te brengen’. Kijk,
dat is nog eens een statement bij je afscheid..
Ook vooraanstaande onderzoekers en wetenschappers, zoals
Richard C. Hoagland, Richard Dolan, Peter Levenda en
Timothy Good, zijn deze mening ook klip en klaar toebedeeld.
Ieder gaat dat op zijn eigen wijze en vanuit zijn eigen visie
toelichten, hier in Nederland, op 3 April a.s. in het Zonnehuis te Amsterdam. Deze coryfeeën zullen samen
een beeld proberen te schetsen, waaruit duidelijk het geheime ruimteprogramma zichtbaar zal worden.
We zullen teruggenomen worden in de tijd door deze mannen. We gaan terug tot vóór de Tweede
Wereldoorlog, toen de Nazi’s, de basis legden voor het huidige ruimtevaartprogramma!
Na het einde van die oorlog lanceerden de Amerikanen het zogenaamde ‘Project Paperclip’. Dit project was
bedoeld om, de kennis die bij de Nazi’s aanwezig was, op het gebied van ruimtevaart en ruimtetechnologie,
naar de Verenigde Staten over te brengen. De belangrijkste Duitse wetenschappers dienden naar de VS
overgebracht te worden, voordat ze zouden worden binnengehaald door de Russen…
Duizenden Nazi-wetenschappers naar de VS gekomen, een feit dat weinigen bekend is. We kennen
allemaal Dr. Werner Von Braun, de Nazi-specialist in de rakettechnologie. Ondanks zijn sympathieën voor
het Nazi-regime, werd hij warm ontvangen als belangrijk ruimtevaart-wetenschapper..! En binnen korte tijd
stelde het Amerikaanse Congres een budget van een slordige US$ 40 miljard beschikbaar! Uiteindelijk, 25
jaar later, zouden deze inspanningen leiden naar een missie naar de maan. En de rest is geschiedenis..
Kom naar het congres!
Wanneer je net zo gefascineerd bent door deze ruimtevaart-ontwikkelingen ‘achter de schermen’, als wij dat
zijn, de organisatoren van het symposium ‘Secret Space Program’, laat dan op 3 April a.s. mensen als
Richard Hoagland u meenemen in de wereld die N.A.S.A heet. En als vaste bezoeker van deze site,
WantToKnow, weet je dat NASA heel wat informatie achterhoudt..!
NASA = Never A Straight Answer..!?
Je kent misschien deze steek-onder-de-gordel naar deze Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, maar wees
eerlijk: ze hebben het er toch zelf naar gemaakt..? Vind je niet, als je kijkt naar alle weggepoetste objecten
van de maanmissie-foto’s.. Kom er achter, dat deze manipulaties vanaf het begin hebben plaatsgevonden,
en dat de stelling dat NASA een militaire organisatie is,
helemaal niet zo vreemd is..!
Ook jij kent deze aankondigingen over 'Top Secret'ruimtevluchten. Je weet het, maar dus eigenlijk helemaal niet..!
De invloed van die oud Nazi’s op het Amerikaanse
ruimtevaartproject zijn overduidelijk! Maar zijn we écht naar de
maan geweest? En zoja, gaven de beelden die het publiek te
zien kreeg, wel een échte kijk op wat er zich afspeelde op onze
Maan..? Of liep er toen al een Secret Space Program? Een
geheim ruimtevaart-programma dat parallel liep, naast het
publieke programma, waar ook al van alles los en vast zat op
het gebied van openbaarheid van gegevens…
Als je naar het boek kijkt, dat hier op WantToKnow staat van
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Ingo Swann, dan weet je dat zijn ‘ont-hullingen’ een volledig andere blik werpen op het Maanprogramma van
NASA.. Want de vraag is of wereldburgers niet mochten zien dat wij niet de eerst op de maan waren en er
bewijzen werden gevonden van een oude beschaving aldaar..?
Peter Lavenda
Laat deze ruimte-onderzoeker jou op 3 April meenemen naar Zuid-Amerika; kom erachter dat de Duitsers de
oorlog officieel wel hebben verloren, maar niet de vrede.. En dat zij -tot op de dag van vandaag- hebben
doorgewerkt aan hun geheime projecten, om eens weer te overheersen.. De wereld te be-heersen, door
middel van anti-zwaartekracht en vrij-energie-technologie.
Richard Dolan
Volgens deze pionier op het gebied van geheime ruimteprogramma’s, is er, sinds de ontwikkeling van het
ruimtevaart-programma in de jaren 1960 een geheime groep achter de schermen werkzaam. Deze is
inmiddels zoveel verder met (geheime) technologische ontwikkelingen en het begrip van reizen in het
universum, dat we kunnen spreken van een ‘Break-Away
Group’, zelfs van een ‘Break-Away Civilization’.
Een van de foto's over top-secret ruimtevaartuigen..! Ook hier
lijkt het of je 'wat weet', maar feitelijk wordt het 'geheim' alleen
maar groter! (klik voor link)
Als we kijken naar de onnavolgbare financiële overheidstromen
in de VS (zeker bij Defensie, waar alles TopSecret is!), dan is
het niet zo moeilijk te bedenken, dat dit miljarden kostende
geheime ruimtevaartprogramma (waaronder dus ook delen van
het publieke programma!), gefinancierd word door een
onuitputtelijke stroom van ‘zwart geld’. Geld dat via allerlei trucs
wordt ontvreemd uit het officiële economische geldcircuit in de
Verenigde Staten..! (Neem als voorbeeld de enorme hoeveelheden geld die de CIA tot beschikking heeft, via
het volledig illegaal importeren van drugs in de VS!)
Timothy Good
Deze spreker gaat ook op 3 April, nóg een stap verder.. Hem ingefluisterd door interne bronnen, komt hij met
het relaas dat de geheime diensten in de VS, ET’s (Extra Terrestials) betrekken bij dit geheime
ruimtevaartprogramma!
Deze buitenaardsen worden ook al door vele andere bronnen beschreven. Mensen die werkzaam zijn bij de
geheime progamma’s en daarbij -uiteraard- uit de school klappen. Er wordt bij deze programma’s gebruik
gemaakt van de kennis die deze buitenaardsen delen met het mensenras, in ruil voor… Het konijnehol word
dieper en dieper….
UFO’s
Officiële videobeelden van NASA waar (per ongeluk?) onverklaarbare UFO’s te zien zijn, kunnen we niet
meer op 1 hand tellen. Kijk eens naar dit filmpje dat hier al eerder op WantToKnow is geplaatst. Apollo 11
ziet een UFO over het maanoppervlak scheren.. Kijk naar de radar, ónder de Apollo, die deze UFO volgt,
vlak ná het passeren!
Wat Wil Jij Weten…? De vragen…
Wie zijn er betrokken bij dit ‘Secret Space Programma’? Wat is het doel van dit programma? Is dit
programma mogelijk zelfs één van de oorzaken van de economische crises waar we ons nu in bevinden?
Wat betekent dit ruimteprogramma voor onze toekomst?? Is er een oorlog gaande in de ruimte? (Misschien
een vreemde vraag, maar steeds meer mensen melden deze verschijnselen, via waarnemingen met militaire
nachtkijkers!)
Op 3 April a.s. is één ding zeker: dit ruimteprogramma is het meest dure, invloedrijke en TopSecretprogramma dat de afgelopen 60 jaar invloed heeft op iedereens dagelijks leven. Maar natuurlijk zonder dat
je dat weet…
Reden te meer om naar dit ongelooflijk spannende, maar vooral no-nonsense symposium te komen in
Amsterdam op 3 April. Je gaat zonder twijfel een vollediger beeld hierover krijgen. Wil je meer weten over
het symposium ‘Secret Space Program’, kom dan op 3 April naar Amsterdam!
Bezoek onze website voor meer informatie en lees meer over de 4 internationaal-gerenommeerde sprekers!
En je kunt daar ook terecht voor kaartverkoop natuurlijk. Kijk naar deze promofilm over de conferentie.
(Deze conferentie word georganiseerd door Groundcrews.eu in samenwerking met Argusoog radio, Red
Ice Creations en Frontier bookstore).
Mocht je helemaal ‘ruimte’ hebben voor een fascinerend artikel over de mogelijke ‘resultaten’ van dit
geheime programma, dan raden we je aan, om dit hoofdartikel op WantToKnow, eens op te slaan.
Verbijsterend..
Bron en video’s: http://www.wanttoknow.nl/overige/bestaat-er-een-geheim-ruimteprogramma/
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EU commissaris spreekt van 'Apocalyps' - Russen gaan uit van ZES meltdowns - Expert: Gebied
mogelijk duizenden jaren onbewoonbaar
'Japanners vertellen de wereld uit schaamte niet de waarheid'
\
Lege schappen in de winkels van Tokyo en omgeving, waar de bewoners
in paniek massaal voorraden hebben ingeslagen.UPDATE 19.25:
Volgens het Internationale Atoom Energie Agentschap moet het ergste in
Japan nog komen (16). EU-commissaris Oettinger nam zelfs het woord
'Apocalyps' in de mond (17). Het hoofd van de Russische
atoomautoriteiten gaat nu uit van maar liefst ZES gesmolten of smeltende kernreactoren (18). Voor 12
reactoren is een alarm afgegeven (19). Volgens Zweedse experts zou de radioactieve wolk over twee weken
boven Europa kunnen arriveren, maar dan waarschijnlijnlijk niet meer gevaarlijk zijn. (20)
UPDATE 17.45: Uit angst voor de stijgende radioactieve straling (10) proberen talloze mensen Tokyo te
ontvluchten (11). Experts hebben echter verklaard dat de evacuatie van een gebied waarin 35 miljoen
mensen wonen onmogelijk is (12). Anderen waarschuwen voor een sterke toename van het aantal
kankergevallen. In een poging de beschadigde reactoren te koelen wordt gedacht aan de inzet van
helicopters (13). Op deze site is te zien waar de radioactieve wolk zich nu bevindt (14). Na de aardbeving,
tsunami en kernramp zal Japan waarschijnlijk worden geconfronteerd met een financiële tsunami, omdat de
in diepe schulden gestoken overheid nu nog meer geld zal moeten uitgeven (15).(Vervolg van artikelen en
Updates van vrijdag t/m maandag). In Tokyo is paniek uitgebroken vanwege een naderende stralingswolk
die afkomstig is van de falende reactoren van de Fukushima kerncentrale, waar volgens de Franse
atoominstanties atoomalarm fase 6 is bereikt (Chernobyl was fase 7)(9). Voor evacuatie van de regio is het
nu te laat. Er dreigt nog een crisis: de levensmiddelen in de regio zouden volgens experts wel eens
langdurig besmet kunnen zijn (2). Andere landen nemen het zekere voor het onzekere; Rusland denkt aan
evacuatie van de Koerillen eilanden en Sachalin (3); China gaat zich op stijgende radioactieve straling
voorbereiden en in Californië is een hotline voor de bevolking opgezet voor het geval de stralingswolk de
westkust van de VS bereikt.Vanochtend werd duidelijk dat ook in de vierde reactor van de Fukushima
centrale een smelting van de kern zou kunnen optreden (4). Een Israëlische atoomexpert maakt Japan
ernstige verwijten dat het land eerdere waarschuwingen over de kwetsbaarheid van de centrales in de wind
heeft geslagen. 'Als er een fallout komt van plutonium oxide, de meest giftige substantie die in de
geëxplodeerde reactor werd gebruikt, zal het gebied duizenden jaren lang door niemand betreden kunnen
worden,' aldus Uzi Even, een van Israëls meest prominente nucleaire wetenschappers. 'De Japanners
vertellen ons uit schaamte niet de waarheid.' (5)
De Japanse media zijn steeds kritischer over hoe premier Kan met de ramp omgaat. Ook vinden ze dat ze
niet voldoende informatie over de werkelijke situatie krijgen. Zo kreeg Kan pas na een uur te horen dat er
zich in de Fukushima centrale een explosie had voorgedaan. In totaal zijn er vier explosies geweest,
waarvan de laatste twee in reactor 2 en reactor 4. Inmiddels wordt erkend dat de vrijgekomen straling,
alhoewel 'niet zo acuut als in Chernobyl, de lichamen van mensen kan aantasten,' aldus een chemische
patholoog uit Hong Kong. (5)
Ondanks oproepen van de overheid om kalm te blijven bestormden de inwoners van Tokyo de winkels om
massaal voedsel, levensmiddelen en andere noodvoorraden in te slaan. Na Finland is er ook in Rusland een
run op jodiumpillen ontstaan (6). Vandaag worden ook de gevolgen voor de financiële en economische
wereld goed zichtbaar, nu blijkt dat veel Japanse havens zijn verwoest (7) en in- en export nog maar
nauwelijks mogelijk is. De Japanse beurs kelderde met 10% en ook de Europese beurzen staan zwaar in de
min.(8)
(Later mogelijk weer meer UPDATES).
Xander - (1) KOPP Online ; (2) Yahoo News ; (3) Times of Malta
Waarom de VS, Europa en Rusland zo begaan zijn met Libië
maart 25, 2011 By: Polleke
Bron: Stratfor
Bovenstaande kaart geeft heel goed weer welke gebieden
absoluut bescherming verdienen tegen zo’n brute dictator als
Gadaffi en wie die taak op zich zal nemen. Sirte is vanuit dat
perspectief dan ook niet zo’n strategische plek om een koninklijke
helikopter te laten landen.
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Prikbord nr 237 (leo j.j. dorrestijn)
Arabische Liga
De landen van de Arabische Liga, die eerst een VN-resolutie wensten om de dictatuur in Libië te beëindigen,
blijken nu helemaal niet gecharmeerd te zijn van een effectief militair optreden. Zelfs niet met goedkeuring
van de VN. Kennelijk wilde de Liga zelf voor ‘VN’ gaan spelen, doch met inzet van Europese en NAVO
strijdkrachten. Hun eigen bijdragen – zelfs bij de opvang van vluchtelingen – zijn minimaal. Waarom
Duitsland dit spelletje meespeelt, laat zich driemaal raden. Belangen, belangen, belangen.
Bootvluchtelingen
Vanuit Tunesië wordt het Italiaanse eiland Lampedusa overspoeld met zogenaamde bootvluchtelingen;
inmiddels meer dan 6.000. De werkelijkheid is echter anders dan de VN wil doen geloven. Het zijn
infiltranten – gelukszoekers die door mensensmokkelaars worden overgezet – en Europa beseft nog steeds
niet dat ze dezelfde weg retour moeten om te voorkomen dat het er morgen 60.000 zijn, zoals de Italiaanse
regering reeds voorziet.
Criminele organisatie
De hypocriete privacy-beschermers die bezwaar maken tegen onthullingen over buitenlandse
bankrekeningen, beseffen kennelijk niet dat iedere burger gehouden is criminele feiten te melden. Ongeacht
of het een medewerker is van de Rabobank of van de Belastingdienst.
Het is natuurlijk wel opvallend dat banken en verzekeraars die zich met het faciliteren van criminele
praktijken bezighouden, strafvervolging mogen afkopen zonder dat de directie wordt gearresteerd. Zou voor
hen een andere definitie gelden van ‘leidinggeven aan een criminele organisatie’?
Delinquenten
In Helmond heet het Marokkaanse straattuig ‘delinquenten’. Kennelijk een titel om de jaarlijkse verspilling
van € 300.000 voor twee straatcoaches en de sportschool te verantwoorden. Over de resultaten doet de
burgemeester vaag. Hij moet wel, gezien de uitspraken van de buurtbewoners. Maar voor welke beroepen
de doelgroep wordt opgeleid bij de sportschool, blijft onduidelijk. Autosloper misschien, of straatcoach, want
die laatste worden juist ingezet als ervaringsdeskundigen na enkele jaren celstraf… Eerst dan wordt je door
het tuig gerespecteerd; fijn idee als politieman.
Machtsmisbruik
Stichtingen die via de rechter 32 miljoen aan belastinggeld afdwingen of de bouw van een woonwijk kunnen
tegenhouden vanwege een steenuil. Hoe hebben we het zover laten komen dat ordinair machtsmisbruik
prevaleert boven gezond verstand? En wanneer begint dit kabinet te kappen in al die koninkrijkjes die niets
meer met democratie of het algemeen belang te maken hebben?
Portugal
De solidariteit binnen de EU wordt duidelijk geïllustreerd door de houding van het Portugese parlement. In
plaats van te bezuinigen willen ze liever de miljarden van het noodfonds. Een beter bewijs dat die miljarden
nooit meer worden terugbetaald, is nauwelijks denkbaar. Minister De Jager houdt iedereen voor de gek,
inclusief zichzelf.

Rookverbod ook in eigen huis!
In de restaurants en bars van New York geldt al jaren een
rookverbod. Vanaf 23 mei is het ook verboden om in parken en op
stranden, promenades, pleinen en andere publieke plekken er een
op te steken. De enige plek waar nog gerookt mag worden is thuis.
Maar niet lang meer. Een aantal verenigingen van huiseigenaren in
Manhattan is van plan om haar aandeelhouders voor een algeheel
rookverbod te laten stemmen, schrijft de Wall Street Journal. Er zijn
nogal wat appartementbezitters die zeggen last te hebben van de
sigarettenrook en -lucht van buren, die door de muren heen dringt.
New Yorkers wonen net als alle andere inwoners van wereldsteden bovenop elkaar: ze ruiken elkaars
kookluchtjes en mogen ongewild meegenieten van de muziek en het seksleven van de buren. Critici van de
rookban vragen zich dus af waarom de sigarettenlucht er ook niet bij kan, en ook wat er hier na zal volgen.
Waarschijnlijk dat New Yorkers ook niet meer mogen drinken in hun eigen huis. Teveel lawaai van lege
flessen.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/03/17/rookverbod-ook-in-eigen-huis/
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Heet van de naald! Greg Palast over de kernreactoren van Fukushima
Complete artikel: www.truth-out.org
De gelauwerde journalist Greg Palast, lange jas en pers-hoedje, heeft naar eigen zeggen ervaring met de
wereld van de nucleaire energie. Ooit leidde hij een onderzoek naar een paar duistere zaakjes in die handel.
Volgens hem moet je om in de buurt van een breuklijn een reactor te mogen bouwen voldoen aan extra
strenge eisen, de Seismic Qualification of SQ geheten.
Vaak kost het een godsvermogen om daaraan te voldoen en dus wordt er nog al eens mee gesjoemeld.
Zoals in 1988 bij een reactor in New York het geval was: voldoen aan de norm zou een miljard dollar gaan
kosten dus liegen was goedkoper.
Het bedrijf verantwoordelijk voor de fraude was Stone & Webster, nu onderdeel van Shaw Construction, dat
binnenkort desalniettemin toch samen met het Japanse TEPCO twee reactoren aan de Texaanse Golfkust
mag bouwen.
Jawel, hetzelfde Tokyo Electric Power Co dat nu opgescheept zit met 4 kapotte reactoren in Japan. En
jawel, de Golfkust die eerder werd geteisterd door stormen en niet te stelpen oliebronnen. Driewerf jawel
zelfs, want wederom in de buurt van een breuklijn.
Met de goedkeuring van president Barrack O?bounty die naast de 4 miljard voor dit project van plan is nog
eens 56 miljard uit te trekken om nationwide kerncentrales te bouwen. Met kennelijk een voorkeur voor
breuklijnen.
1 van de redenen dat de boel in Japan wat uit de hand loopt zijn de dieselmotoren die mede voor de koeling
moesten zorgen. Die gingen sneller stuk dan de SQ voorschreef. Geen nood: er is een plan B in de vorm
van de Emergency Diesel Generators. Die deden het echter ook niet. Wat in die wereld hetzelfde is als de
brandweer die zegt dat ?ze het gebouw niet konden redden omdat het in brand stond?.
De maker van die motoren [en 1 van de reactoren*] is Toshiba.
Hetzelfde Toshiba dat het Amerikaanse Westinghouse heeft gekocht, het bedrijf dat de Texaanse reactoren
gaat bouwen.
Toshiba dat tevens gaat samenwerken met Shaw Construction om overal op de wereld kerncentrales te
kunnen bouwen.
Tot zover, want Palast zit nog midden in zijn onderzoek.
Maar hij ruikt een rat en heeft een verdomd goeie neus.
de andere 2 reactoren zijn gemaakt door het Amerikaanse General Motors.
Israëlische commando's enteren vrachtschip uit Turkije met Iraanse wapens voor Hamas
Archieffoto van de Israëlische marine in actie tegen een
wapensmokkelschip.Israëlische commando's hebben vandaag
in de Middellandse Zee het onder Liberiaanse vlag varende
vrachtschip Victoria geënterd. De Victoria was afkomstig uit
Turkije* (aanvulling 17.35 uur) en heeft tientallen tonnen
Iraanse wapens voor de Palestijnse terreurgroepering Hamas
aan boord.Op zo'n 360 kilometer uit de kust namen mariniers
van de elite eenheid Shayetet 13 de Victoria over, waarna ze
het schip dwongen koers te zetten naar de Israëlische haven
van Ashdod, waar het vanavond zal aankomen. Een eerste
inspectie van de lading wees uit dat het inderdaad om wapens gaat. Deze hadden in de Egyptische
havenstad Alexandria moeten worden uitgeladen en vandaar over land naar Gaza vervoerd moeten
worden.Omdat de Victoria een Duitse eigenaar heeft en voor een Franse scheepvaartmaatschappij vaart
werden naast de Liberiaanse ook de Duitse en Franse autoriteiten op de hoogte gesteld van de commando
actie.De Israëlische marine heeft de afgelopen jaren talloze acties ondernomen tegen de smokkel van
Iraanse wapens naar Hamas en Hezbollah. Ook zou de Israëlische luchtmacht in die tijd wapenkonvooien in
Soedan en vrachtschepen met wapens in de Rode Zee hebben gebombardeerd. In november 2009 nam de
marine het vrachtschip Francop, dat 500 ton wapens van Iran naar Libanon vervoerde met als bestemming
de islamitische terreurgroep Hezbollah. Volgens officieren van het Israëlische leger hadden de terroristen
daar een paar weken lang oorlog mee kunnen voeren. (1)
* Later werd bekend gemaakt dat de Iraanse wapens waarschijnlijk niet afkomstig zijn uit Turkije, maar uit
Syrië, waar het schip eerder aanmeerde.Xander - (1) Jerusalem Post
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Obama geeft honderden miljoenen aan buitenlandse moskeeën
Voormalige moslima en auteur: 'Ze lachen Amerika vierkant uit'
Moskee in Cairo. Veel Amerikanen vinden het te gek voor woorden
dat, terwijl zij zelf fors moeten bezuinigen, Obama honderden
miljoenen aan buitenlandse moslims geeft.
Terwijl de Amerikaanse overheid bijna $ 4 biljoen moet
bezuinigingen en de burgers als gevolg mogelijk de rente van hun
hypotheken niet meer van de belasting mogen aftrekken, blijkt de
regering Obama vele honderden miljoenen dollars aan buitenlandse
moskeeën te geven. Veel Amerikanen vragen zich boos af waarom
zij fors moeten inleveren en moslims in het buitenland gespekt worden met hun belastinggeld.In Cairo werd
onder andere een door vervuild rioolwater beschadigde 1300 jaar oude moskee gered met Amerikaanse
belastinggeld. De renovatie is een onderdeel van een $ 770 miljoen kostend project, geheel betaald door de
VS, om het rioolstelsel van Cairo te herbouwen. Behalve andere moskeeën worden er in Cairo overigens
ook een paar kerken mee gesponsord.
'We geven geld uit wat we niet hebben. Feitelijk geven we hen één gigantische creditcard,' gaf
belastingadvocaat Jared Thomas als commentaar. Ook op Cyprus werden diverse moskeeën gerenoveerd
met Amerikaanse dollars. 'Ik vind dit buitengewoon lastig uit te leggen aan de Amerikaanse belastingbetaler,
die het zelf extreem moeilijk heeft om zijn rekeningen te betalen,' aldus Thomas. 'Hier kunnen we dus
absoluut in snijden.'
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde niet voor de camera's reageren, maar zond een
email waarin werd uitgelegd dat met het sponsoren van moskeeën het islamitische extremisme wordt
bestreden en relaties worden opgebouwd met islamitische leiders.
Een voormalige moslima en auteur van diverse boeken zegt echter dat het proberen te kopen van respect in
het Midden Oosten alleen maar wordt gezien als een teken van zwakte. 'Amerika laat niet zijn macht zien
maar zoekt toenadering. Ze lachen Amerika echter vierkant uit,' legde de in Egypte geboren Nonie Darwish
uit. Volgens haar worden de meeste moskeeën in Egypte juist door extremisten geleid, die onder andere
prediken dat voormalige moslims als zij moeten worden vermoord.
In Tadzjikistan en Mali gingen Amerikaanse belastingdollars naar zowel moskeeën als computers en
internetaansluitingen voor lokale imams. Belangengroeperingen in de VS eisen uitleg over waarom de
overheid hier geld voor uittrekt, terwijl het land worstelt met de ernstigste recessie in tientallen jaren.Tevens
zijn er gerede zorgen dat het Amerikaanse geld wordt misbruikt om anti Westerse islamitische websites op te
zetten en te ondersteunen. 'Ze noemen ons de 'grote satan', vervolgde Darwish. 'We geven hen hiermee de
gelegenheid om samen te komen tegen Amerika.'
'De gemiddelde persoon zou dit wel eens als een belediging kunnen opvatten,' denkt Pete Sepp, president
van de National Taxpayer Union, die net als veel anderen vindt dat er kritisch moet worden gekeken naar
alle hulpprogramma's die niet direct voordeel opleveren voor de belastingbetalers. De Amerikaanse
begrotingscommissie zegde toe om te kijken naar het eventueel afvlakken van de hulp aan het buitenland.
Xander - (1) WSBTV 2

Wijzen wolken boven Tokio op aardbeving?
Deze wolken hingen gisteren boven de Japanse hoofdstad
Tokio. Volgens de Chinese en Italiaanse geschiedenis
zouden het typische ‘aardbevingswolken’ zijn. Dat zijn
wolken met een ongewone structuur die voor of na een
aardbeving waargenomen worden.
Dit geloof uit de mythologie had bijna 400 jaar lang veel
aanhangers. Zelfs in de Oudheid werden de wolken door
een geleerde beschreven. In moderne tijden heeft de
wetenschap geen bewijs voor het bestaan van deze wolken. Sommige wetenschappers claimen dat ze de
wolken wel degelijk voor een aardbeving hebben waargenomen en soms een aardbeving konden
voorspellen. Intussen blijven zware naschokken van de aardbevivng van vrijdag voor onrust zorgen. Ook de
Japanse hoofdstad Tokio kreeg een schok van liefst 6,6 te verwerken. Dat zou als gewone aardbeving al vrij
krachtig zijn.
Bron deMorgen.be

Nieuwsbrief nr. 121 – 26 maart 2011 - pag. 10

Goedkoop boxje legt GPS totaal lam
by germen, on maart 15th, 2011
Stel je voor: je telefoon werkt niet meer, de flappentap staat droog en je tomtom denkt dat je ergens in de
Ierse Zee rondrijdt. Met een eenvoudig boxje van een paar tientjes is het GPS-systeem totaal lam te leggen.
De gevolgen zijn ernstig. Tijd voor een backup voor het GPS-systeem.
GPS wordt steeds onmisbaarder
Het Global Position System of GPS maakt een stormachtige ontwikkeling door. Geen wonder. GPS werkt
door een tijdsignaal uit te zenden dat gekoppeld is aan een atoomklok. Om die reden is GPS extreem
nauwkeurig, zo nauwkeurig zelfs dat rekening moet worden gehouden met de relativistische tijdvertraging
door het aardse zwaartekrachtsveld. Door middel van GPS is het technisch mogelijk de positie op de aarde
in principe tot enkele centimeters nauwkeurig vast te stellen. Behalve in autonavigatie en dergelijke, wordt
GPS gebruikt door verkeersleiders, mobieltjes, stroomnetbeheerders en banken. Elk jaar wordt onze
afhankelijkheid van GPS groter. Er zijn nu al meer dan een miljard apparaten die gebruik maken van GPS.
Een totale blackout
Januari 2007, kort na twaalf uur in de Californische kuststad San Diego. Luchtverkeersleiders van het
plaatselijke vliegveld merkten dat hun systeem om binnenkomende vliegtuigen te volgen, buiten werking
was. In het medische centrum van de marine werkten piepers voor artsen niet meer. Ook het
verkeersleidingssysteem voor schepen in de haven was uitgevallen. Op straat werkten mobieltjes niet meer
en geldautomaten weigerden dienst. Totale paniek brak uit. De
problemen hielden aan voor twee uur.
Eén van de miljard apparaten die GPS gebruiken.
Pas na drie dagen werd de oorzaak gevonden. Twee
marineschepen hadden in het kader van een trainingsoefening,
alle radioverkeer verstoord. Zonder het door te hebben, bleken
ze ook GPS-signalen te hebben geblokkeerd in grote delen van
de stad. GPS-signalen zijn afkomstig van satellieten hoog
boven de aarde en dus erg zwak: het vermogen van de
koplampen van een auto op 20 000 km afstand. Het signaal al
te veel opkrikken kan niet: satellieten moeten het doen met
zonnepanelen. Het vergt daarom niet veel vermogen om een
GPS-signaal te verstoren.
Dit geval staat niet op zichzelf. In een marine-experiment van GPS-consultant David Last sloeg het
navigatiesysteem van de Britse kruiser Galatea totaal op tilt. Toen Last zijn goedkope jammer aanzette,
vloog het vijfhonderd tonnen wegende ultramoderne marineschip, volgens het navigatiesysteem, plotseling
sneller dan het geluid over Noord-Europa. Ook het gyrokompas en het radarsysteem vielen uit, want ook
deze maken gebruik van GPS.
GPS: een achilleshiel
Het slechte nieuws: al voor een paar tientjes is een GPS-jammer te koop. Erg handig wanneer je wilt dat je
baas er niet achter komt waar je met je vrachtwagen heenrijdt, bijvoorbeeld en daarom erg geliefd bij
truckers. Wanneer ongehinderd, kan dit GPS uitschakelen in een gebied van enkele vierkante kilometers.
Een kwaadwillende, crimineel of terrorist kan een complete stad lamleggen door het kastje met voldoende
vermogen te activeren. Een beetje handige electronicus kan het bereik zo flink opschroeven.
Zelfs door een goedkoop scannertje is de ravage al aanzienlijk, zo bleek op het vliegveld van Newark vlak bij
New York. Sinds het nieuwe GPS-gebaseerde landingssysteem was geïnstalleerd, viel het systeem één tot
twee keer per dag om raadselachtige redenen uit. Uiteindelijk kwam de politie er achter wie de boosdoener
was: een trucker, honderden meters verderop op de snelweg, die een GPS-jammer in zijn vrachtwagen had
geïnstalleerd om zo de tolpoortjes van de noodlijdende staat New Jersey te misleiden en onbedoeld een
compleet vliegveld lamlegde.
GPS-spoofing
GPS-signalen kunnen ook vervalst worden, bewees
onderzoeker Todd Humphreys van de Universiteit van Texas in
de stad Austin. Zijn spoofer kopieert een authentiek GPSsignaal en zendt het elke seconde bijvoorbeeld drie miljardste
seconde later uit. Op een gegeven moment is het tijdverschil
enkele seconden en kan hiermee een GPS-apparaat om de tuin
worden geleid.
Met behulp van een apparaatje zoals dit legde een asociale
trucker een compleet vliegveld plat.
Dat is erg handig voor criminele vissers, die zo hun GPS
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loggingsapparatuur kunnen misleiden en ongestoord een beschermd visreservaat kunnen plunderen terwijl
de loggingsapparatuur denkt dat ze zich netjes aan de voorgeschreven visgronden houden. Ook
beurshandelaars die willen handelen met voorkennis kunnen met een vervalst GPS-signaal flink verdienen.
Meten ze een plotselinge piek in de koers van een aandeel, dan plaatsen ze een kooporder, zogenaamd
een paar seconden daarvoor, met behulp van een vervalst GPS-signaal en verkopen direct daarna.
Humphreys schat dat het apparaat in massaproductie niet meer dan vijfhonderd dollar hoeft te kosten.
Houston, we have a problem.
eLORAN-de redding?
Enhanced LORAN (eLoran) werkt net zo als GPS maar gebruikt grondgebaseerde signalen in plaats van
satellieten. LORAN bestaat al tientallen jaren, werkt met een veel hoger transmisssievermogen (op de grond
kan je desnoods het vermogen van een complete elektriciteitscentrale de ether in pompen, zoals in de
omstreden HAARP faciliteit in Alaska gebeurt) en heeft een veel grotere golflengte. Om die reden is LORAN
vrijwel onmogelijk te storen. De verbeterde versie van LORAN, eLORAN, is LORAN met betrouwbaarder
zenders, gekoppeld aan een atoomklok. De Britten zijn reeds voorbereidingen aan het treffen om eLORAN
uit te rollen, maar de Amerikanen zijn hun eigen LORAN netwerk nu juist aan het opheffen. De vraag is of
dat laatste zo slim is, ook omdat de besparing, twintig miljoen per jaar, niet in verhouding staat tot het
enorme strategische voordeel.
Goedkope atoomklokken
Het woord zegt het al. De basis van de ultranauwkeurige atoomklok bestaat uit een enkel atoom. Hoewel
atoomklokken nu nog zeer lompe dingen zijn (de reden is de ingewikkelde apparatuur die het atoom afleest),
is het actieve deel van een atoomklok extreem klein. verwachten deskundigen dat straks kleine
atoomklokken in apparaten ingebouwd kunnen worden. Koppel deze ingebouwde atoomklok aan een
gyroscoop en een accelerometer: een apparaatje dat zeer nauwkeurig versnellingen meet, en het apparaat
weet altijd precies waar het is. Je krijgt dan een IMU, inertial measuring unit en dit zou GPS voor veel
toepassingen overbodig maken. IMU’s raken nu in de war bij snelheden hoger dan 1,5 kilometer per uur (wat
oorlogvoering wat moeilijker maakt) en zijn logge apparaten, maar ook hier zal miniaturisatie ze handelbaar
maken, verwachten waarnemers. Tot die tijd kan het zomaar gebeuren, dat je mobiele telefoon plotseling op
tilt slaat door een medeburger met psychopate trekjes.
Navigeren als de bliksem
Elk moment van de dag zijn er op aarde enkele duizenden onweersbuien actief – voornamelijk in CentraalAfrika – waarbij het flink dondert en bliksemt. Bliksems zijn vanuit de gemiddelde militair bekeken machtig
mooi. Ze geven een oogverblindende flits, een harde knal, zijn dodelijk en ze produceren zelfs gammaflitsen
en antimaterie. Je kon er dus op wachten dat de Amerikaanse defensie-onderzoeksorganisatie DARPA een
nuttige toepassing voor dit natuurlijke vuurwerk zou vinden.
Bliksemontladingen produceren natuurlijke radiopulsen – “sferics” met een lage frequentie en daardoor een
enorm doordringend vermogen – zelfs diep onder de grond en onder water. DARPA’s S-BUG ontvangers
ontvangen signalen van blikseminslagen tot duizenden kilometers ver weg. Als een ander apparaat de
exacte plaats en tijd van de sferic aanlevert, kan door driehoeksmeting de precieze plaats bepaald worden.
Ook prettig is dat het nog niemand ooit gelukt is een onweersbui plat te bombarderen. Dat is met
radarinstallaties op de grond wel anders. S-BUG vereist slechts nieuwe software en een voortdurend contact
met een zendstation dat de bliksemontladingen lokaliseert.
Bron: New Scientist

Fukushima kernramp legt jarenlange cover-up nucleaire ongelukken bloot
Bron / origineel: www.guardian.co.uk
De kernramp die zich op dit moment voltrekt in de door de aardbeving en
tsunami getroffen kernreactoren van Fukushima, Japan, wordt omgeven
door valse informatie en cover-ups. De Japanse officals lijken verstrikt in
tegenstrijdige berichtgeving waar ze melden dat er weinig aan de hand is,
maar waar ze inmiddels wel 180.000 mensen in de nabije omgeving
hebben geëvacueerd. Het lijkt in dat opzicht een kopie van de
gedownplayde propaganda die we na de Tjernobylramp te horen kregen; een ramp die achteraf velen malen
erger was dan men ooit meldde.
Dit alles schijnt te passen in een jarenlange cover-up van allerlei nucleaire incidenten en ongelukken die de
Japanse overheid al die tijd onder de pet heeft weten te houden. Volgens een recent uitgelekte Wikileaks
cable zou de Japanse offical, Tara Kono, verklaard hebben dat de Japanse regering verantwoordelijk
geweest zou zijn voor het "in de doofpot stoppen van nucleaire ongelukken en het verdoezelen van de echte
kosten en problemen van de nucleaire industrïe".
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Komeet Elenin, de aardbevingen in Chili, Christchurch, Japan en de herfst van 2011
Veroorzaakt 'komeet' Elenin tussen 27 september en 23
november 2011 apocalyptische gebeurtenissen?
Over de naderende komeet Elenin is al het nodige gezegd en
geschreven, ook op deze site. Volgens sommigen is Elenin
feitelijk 'Planeet-X' of 'Nibiru', een bruine dwergster die eens in
de 3630 jaar de baan van de aarde kruist en daarbij grote
verwoestingen aanricht. Wat Elenin ook is, het bestaan en de
komst ervan is een feit. Eveneens aantoonbaar en verifeerbaar
is het niet te ontkennen opmerkelijke verband tussen de stand
van Elenin ten opzichte van de zon en de aarde en de
aardbevingen in Chili, Christchurch en Japan. Vergelijkbare
samenstanden treden opnieuw op in september, oktober en
november 2011, met dit verschil dat Elenin dan vele malen dichterbij is gekomen (1). Wat voor gevolgen zal
dat hebben voor onze planeet? De afgelopen weken en maanden zijn er diverse filmpjes over Elenin en
aanverwante (complot)theorieën op YouTube geplaatst, maar dit recente filmpje legt het naar mijn mening
het eenvoudigste en daarom het beste uit. Ene Mike laat aan de hand van een voor iedereen toegankelijk
astronomisch computerprogramma zien dat Elenin volgens hem geen komeet kan zijn. Het computermodel
is afkomstig van het Jet Propulsion Laboratory van de NASA, wat de accuraatheid ervan zeer geloofwaardig
maakt. Er wordt vaak gedacht dat Elenin voor een snelle poolomkering zal zorgen, maar volgens Mike
bevindt Elenin zich nu nog te ver weg om zoiets te kunnen veroorzaken. Aan de hand van het model toont
Mike dat de zon, de aarde en Elenin zich op 15 maart op één rechte lijn bevonden. Elenin bevond zich
afgelopen dinsdag op 2,101 AU (Astronomische Eenheden) van onze planeet. Eén AU komt overeen met de
afstand tussen de aarde en de zon (circa 150 miljoen kilometer). 'Het is geen wonder dat we een paar dagen
hiervoor een 9.0 aardbeving in Japan hadden,' aldus Mike. 'Ik zal dit aantonen aan de hand van wat er in het
verleden is gebeurd.' Vervolgens verschuift Mike de datum in het astronomische model terug naar 4
september 2010. Ook op die dag stonden de aarde, de zon en Elenin -die Mike een 'dwergster' noemt- op
één lijn, waarbij de zon precies tussen de aarde en Elenin instond, met tussen de aarde en de zon ook nog
eens de planeet Mercurius en dicht daarbij ook Venus. Wat gebeurde er op 4 september? Toen vond de
eerste (7.2) aardbeving in Christchurch (Nieuw Zeeland) plaats. 'Denkt u écht dat als dit een komeet is, deze
toen sterk genoeg was om op aarde een 7.2 aardbeving te veroorzaken?' vraagt Mike zich hardop af. 'Dat
betwijfel ik.' 'Maar het wordt nog interessanter,' vervolgt hij, als hij de datum in het model verplaatst naar 27
februari 2010. Op die dag stonden de zon, de aarde en Elenin al eerder op één lijn, maar toen bevond Elenin
zich op veel grotere afstand van onze planeet, namelijk ruim 6 AU, zes keer de afstand tussen de aarde en
de zon. Juist op die dag kreeg Chili een 8.8 aardbeving voor zijn kiezen. 'Nu gaan we naar de toekomst, en
dat gaat behoorlijk beangstigend worden,' zegt Mike als hij de datum op 26 / 27 september 2011 zet. 'Op die
dag is er opnieuw een samenstand, maar deze keer bevindt Elenin zich binnen onze baan om de zon en ook
nog binnen de baan van Venus om de zon. De volgorde is dan Mercurius - zon - Elenin - aarde op één lijn,
maar deze keer is de afstand tussen onze planeet en Elenin slechts 0,381 AU. 'Dat is heel erg dichtbij en dat
zal daarom voor sterke krachten op de aarde zorgen,' denkt hij.De gevolgende gevarendatum is slechts drie
weken later, op 17 oktober. Dan is Elenin nóg dichterbij gekomen, op slechts 0,232 AU van de aarde.
'Ergens tussen die twee datums zal deze bruine dwergster ons 'beetpakken' en onze planeet doen omkeren.
Hoe erg dat zal worden weet ik niet, maar hij komt dichtbij genoeg om zeer ernstige gebeurtenissen te
veroorzaken. Bedenk dat we al problemen kregen toen Elenin nog heel ver weg stond. Wat zal er dan
gebeuren als hij zo dichtbij komt?! Ik geloof dan ook dat alles wat hierover in de Bijbel (Openbaring) staat in
die periode zal uitkomen.' Na de dichtste nadering op 17 oktober is er een derde datum die gevreesd moet
worden: 5 november. De aarde kruist dan het pad van de bruine dwergster Elenin. 'Die heeft waarschijnlijk
een hoop ruimtepuin in zijn spoor achtergelaten, en daar komen wij dan midden in terecht. Dan zullen we
heel zwaar getroffen worden, temeer omdat Elenin dan nog steeds heel dichtbij is (0,348 AU).' Mike laat dan
zien dat het dan nóg niet afgelopen is, want op 23 november zal er wéér een samenstand zijn. Dan staan de
zon, de aarde en Elenin opnieuw op één lijn, precies zoals gebeurde met de aardbevingen in Chili en Japan.
Alleen deze keer is de afstand tussen de aarde en Elenin slechts 0,596 AU, één tiende van de afstand
tijdens de aardbeving in Chili. 'Dat zal dus grote problemen veroorzaken,' verwacht Mike. Iedereen kan deze
gegevens op dit model controleren. Het JPL heeft hier geen geheim van gemaakt. 'Maar ze vertellen ons
heel veel niet over deze specifieke gebeurtenis, en ik begrijp wel waarom. Wat er namelijk gaat gebeuren is
dat als dit wordt aangekondigd, mensen hun gewoonten drastisch gaan veranderen. Maar de mensen
moeten echt weten wat er gaat komen. Mijn beste advies voor u: ga een persoonlijke relatie met God aan,
want dat zal u nodig hebben als dit allemaal gaat plaatsvinden. Hopelijk houden we het allemaal vol als het
zover is.'
Xander(1) YouTube: 'Planet Elenin - Nibiru - Whatever you want to call it, it's coming
Zie ook: 04-03: Chinese TV laat opname van twee zonnen zien - Planeet X?
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Profetische eindtijd droom uit 2007 begint met instorting Japan
Verwoesting, kou en duisternis in de zwaar getroffen Japanse
stad Yamada.In 2007 werd op sommige websites een 'eindtijd
droom' geplaatst van een christen die slechts aangeduid werd
met 'broeder Bob' (ik kan bevestigen dat deze droom inderdaad
al enige jaren oud is - X.). Velen vonden de inhoud van de
droom te extreem en niet overeenkomend met hun visie op de
eindtijd gebeurtenissen. De rampen in Japan hebben Bobs
droom echter opnieuw actueel gemaakt, omdat hierin de laatste
fase van de eindtijd begint met de instorting van Japan. (1)
In het begin van de droom krijgt Bob een blik op de hele Aarde
te zien. In het Oosten breekt een nieuwe dag aan. Bob krijgt het
gevoel dat er iets helemaal mis is gegaan. In Japan breekt paniek uit en de aandelenmarkt stort in. Het volk
is geschokt. Naarmate de dag vordert vallen ook de beurzen van China, India, de Arabische Wereld, Europa
en uiteindelijk de Verenigde Staten om. 'Dit is niet echt, dit kán niet gebeuren!' is overal de reactie. Maar het
gebeurt wél. Ook in Israël gaat het mis. De Joden weten instinctief wat de instorting van de wereldwijde
financiële markten uiteindelijk zal betekenen: het oog van de wereld zal op hen worden gericht, op hun
kleine landje, op hun hoofdstad Jeruzalem.In Amerika gaat Wall Street zó hard onderuit -het is tegelijkertijd
zowel een im- als een explosie- dat in één uur tijd iedereen zijn rijkdom kwijtraakt. Plotsklaps zijn alle
aandelen niets meer waard. Sommige superrijken plegen zelfmoord. Het gewone volk bestormt de banken
en de supermarkten. Binnen no-time is er niets meer te krijgen. Ook de distributiecentra en de fabrieken
worden leeggeroofd. Daarna zijn de boeren en de mensen die voedsel hebben ingeslagen aan de beurt.
Overal breken rellen uit, het is ieder voor zich.
Europa blijft als enige overeind
Het begint dus allemaal in Japan. Er is iets gebeurd dat Bob niet in de droom kan zien, iets dat de aanleiding
tot alles is (hij denkt dat dit mogelijk een gebeurtenis in de VS is, maar is niet zeker). Dan wordt in Japan de
staat-van-beleg uitgeroepen. In China grijpt men terug op de beproefde methode van keiharde
onderdrukking. Azië ontploft. In Japan ontaardt het 'controleren van de massa' al gauw in dodelijk geweld
tegen burgers. De Arabische wereld volgt, en daar denkt men dat het de straf van Allah voor de wereld is
voor het verwerpen van de islam. In Israël beseffen de Joden dat de wereld opnieuw achter hen zal
aankomen, en wordt de hoogste alarmfase afgekondigd.
Na de eerste schok begint de euro steeds sterker te worden. Terwijl de economieën van de wereld im/exploderen, vluchten beleggers wereldwijd in de euro, die disproportioneel veel waard wordt. Europa
realiseert zich dan dat het de wereldwijde chaos misschien wel eens kan doorstaan. Nadat de dollar is
gevallen is de euro de enige munt die nog overeind blijft. Europa, dat besloot de verwijzing naar God niet in
zijn de-facto grondwet op te nemen, zal hierdoor de toonaangevende macht op aarde worden.
Christenen en Joden Amerika gruwelijk vervolgd
Dan wordt ook in Amerika de staat-van-beleg uitgeroepen, eerder dan de 'schaduwregering' van de Nieuwe
Wereld Orde had verwacht. Al snel verschijnen de beruchte zwarte trucks en humvees in de straten, met
daarin de eveneens in het zwart gestoken veiligheidstroepen. Veel van hen zijn buitenlanders, afkomstig uit
onder andere China, Rusland en Duitsland. Op de trucks zijn afwisselend rode, blauwe, gele en groene
platen gemonteerd, die corresponderen met de lijsten die door Homeland Security zijn opgesteld. De
mensen op de 'rode lijst' worden onmiddellijk geëlimineerd. De 'blauwen' worden eerst ondervraagd en
uitgehoord en daarna uit de weg geruimd. Over het lot van de 'gelen' wordt pas na ondervraging beslist
worden en de 'groenen' mogen blijven leven, maar worden wel in kampen geplaatst.
Huizen worden binnengevallen en mensen worden meegesleurd. Politieke 'dissidenten' (iedereen die zich
ooit uitsprak tegen de Nieuwe Wereld Orde), patriotten en wedergeboren christenen staan op de rode en
gele lijsten. Ze worden ongekend gruwelijk behandeld. Mannen worden in elkaar geslagen en met messen
bewerkt, vrouwen en kinderen verkracht, baby's doodgeslagen. Christenen moeten hun God verloochenen
of hun vrouw of kind voor hun ogen gemarteld, verminkt en vermoord zien worden. Velen zwichten, maar
zien tot hun afgrijzen dat hun geliefden tóch worden vermoord. Zelf worden ze dan belachelijk gemaakt
vanwege het verloochen van hun Heer, en dan vermoord. Weer anderen keren zich uit puur lijfsbehoud
tegen hun medegelovigen en daarmee tegen God. Zij worden gedwongen mee te doen met de bloederige
moordpartijen.
Israël Gods eindtijdklok
Niet alleen de christenen, maar ook de Joden zijn het doelwit. Zij krijgen te horen dat de tweede Holocaust is
aangebroken. 'Het gebeurt wéér, en er is niets dat jullie er tegen kunnen doen!' Velen zijn verbijsterd dat er
zoiets in Amerika kan gebeuren. Bob hoort de stem van God in zijn droom zeggen dat de meeste mensen in
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slaap zijn gevallen en weigerden de waarheid te geloven, maar de leugen hebben omhelst. De leugen dat
hen zoiets niet zou kunnen overkomen. De leugen, dat ze voor die tijd zouden worden opgenomen in de
hemel - iets dat in het verleden ook verteld werd aan de christenen in bijvoorbeeld China en Cuba, totdat ook
zij werden opgepakt, gemarteld, gevangen gezet en vermoord.
Bob krijgt dan van God te horen dat de eindtijd daadwerkelijk is begonnen met de wedergeboorte van de
staat Israël op 14 mei 1948. Sinds die tijd tikt de klok onverbiddelijk verder en is er 'niets of niemand die dit
nog stoppen. Het gebeurt nu al op Aarde en ze beseffen nog steeds niet in welke tijd ze leven. Maar als ze
wakker worden op die dag, zal Ik de aarde bezoeken met angst en verschrikkingen die nog nooit in de
geschiedenis zijn voorgekomen. Ik zal deze vreselijke dingen in veelvoud tegen de mensheid gebruiken. Het
daglicht zal duisternis worden en de aarde zal in een nachtmerrie terecht komen die pas zal stoppen als de
Zoon des Mensen terugkeert.'
Christenen keren zich tegen hun voorgangers
Het is te laat!' krijgt Bob van God te horen. 'Vertel tegen de predikers, de evangelisten, de zendelingen, de
kerkleiders dat ze het Evangelie nu aan de mensen moeten verkondigen, en moeten stoppen met al hun
feel-good programma's, hun presentaties, hun vergaderingen en toneelspelen. Ze moeten terugkeren naar
het prediken van het Evangelie zoals dat gebeurde op het (eerste) Pinksterfeest, want vanwege wat er over
de Aarde zal komen zullen er meer mensen zijn die Mij zullen verloochenen dan mensen die trouw zullen
blijven aan het Evangelie en Mij niet zullen verloochenen.'
Als deze rampspoed de Aarde zal treffen zullen volgens Bob veel christenen zich tegen hun voorgangers
keren, omdat die hen altijd iets anders hadden geleerd, namelijk een 'zoet' evangelie met enkel positieve
boodschappen, prettige gevoelens, en het vooruitzicht op een aards of hemels paradijs zonder dat er nog
verdrukking en lijden zal komen. Gelovigen zullen zó woedend zijn dan sommige predikanten aangevallen
en in elkaar geslagen zullen worden. Ook keren ze zich tegen elkaar, zelfs familie- en gezinsleden verraden
elkaar, precies zoals Jezus voorzegd heeft.
Vier verschillende visies op de eindtijd
Tegenover al die dromen en visioenen van christenen over de Opname van de Gemeente staan ongeveer
net zoveel dromen en visioenen zoals die van Bob, waarin de gelovigen helemaal niet worden 'weggerukt'
van deze wereld voordat in de (Grote) Verdrukking alle ellende pas goed losbarst. Het is erg gemakkelijk om
iedere eventuele openbaring die niet overeenkomt met je eigen visie af te doen als 'niet van God' of als pure
onzin. Het probleem is echter dat juist door al die verschillende uitleggingen van de Bijbelse profetieën niet
één christelijke groepering met 100% zekerheid kan zeggen DE waarheid in pacht te hebben. Dezelfde
teksten waarmee de Opname wordt bewezen worden door andere, even oprechte gelovigen gebruikt om de
Opname juist te ontkrachten. Wie heeft er nu gelijk?
Grofweg bestaan er onder christenen de volgende visies op de eindtijd:
1. De eindtijd is altijd nog minstens 100 jaar ver weg. Kortom: Jezus komt een keer terug, maar niet tijdens
mijn leven. Deze (non-)visie vinden we vooral terug in de protestants-christelijke wereld, waar niet of
nauwelijks over de eindtijd wordt gepredikt, ondanks het feit dat er in de Bijbel 2x zoveel profetieën over
Jezus' Wederkomst staan als over zijn eerste komst. Het behoeft geen uitleg dat deze christenen totaal
overrompeld zullen worden en hun verstand zullen verliezen als de eindtijd zich ook in hun leven aandient.
2. De 'doemdenk' profetieën in de Bijbel zijn slechts waarschuwingen die niet noodzakelijk hoeven te
gebeuren. Dit denken vinden we vooral terug in moderne, progressieve (evangelisch-getinte) kerken en in
het Rooms Katholicisme. Als we allemaal goed ons best doen en positief zijn zal er een wereldwijde
opwekking komen en zal het 'koninkrijk Gods' door christenen op de wereld gevestigd worden, nog vóór
Jezus terugkeert. Hierin is een gruwelijke eindfase zoals beschreven in de Bijbel en zoals Bob in zijn droom
zag geheel weggeredeneerd. Lijden en ellende, dat is niet meer nodig, dat 'hoort' niet bij een God die enkel
liefde is. Vaak wordt verwezen naar Jona en Ninevé, een stad die het onheil wist te ontlopen door zich te
bekeren. Ten onrechte wordt hier het verschil tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke profetieën
genegeerd. De Bijbel geeft ons de geschiedenis van de toekomst en doet géén 'voorspellingen' die al of niet
kunnen uitkomen. Nodeloos te zeggen dat deze christenen minstens zo verbijsterd zullen zijn als die van
groep 1.
3. Onder een groot deel van de evangelische- en pinksterchristenen wordt al tientallen jaren vastgehouden
aan de leer van de Opname, meestal de 'pre-trib' versie (7 jaar voor de Wederkomst), maar steeds vaker
'mid-trib' (3,5 jaar voor de Wederkomst). Vooral de 'pre-trib' versie is onder vuur komen te liggen.De in het
Westen gepredikte leer dat God ons niet door extreem zware ellende zal doen gaan wordt steeds meer
gelogenstraft door de realiteit in met name de moslimwereld, waar iedere dag letterlijk honderden christenen
worden vervolgd, gemarteld, verkracht en vermoord. Voor honderdduizenden van hen is er géén 'Opname'
geweest. Voor de christenen in China is er eveneens al ruim 60 jaar geen Opname geweest, noch voor die
in Noord Korea, noch voor de talloze straatarme en zieke christenen in Afrika en Zuid Amerika, noch voor de
Japanse christenen die het slachtoffer zijn van de aardbeving/tsunami/kernramp. Waarom zouden wij rijke
en goed gevoede Westerse christenen dan wél gespaard blijven?4. Bob behoort bij de groep christenen die
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gelooft dat de 'Opname' pas ná de Verdrukking zal plaatsvinden. Het Bijbelboek Openbaring spreekt over de
'schare die niemand tellen kon UIT de Grote Verdrukking'. Zij geloven dat de christenen wel degelijk de
laatste eindtijdfase (vrijwel) in zijn geheel moeten doormaken, en dat er tallozen van ons zullen worden
gemarteld en vermoord vanwege ons geloof - of juist zullen afvallen omdat we worden geconfronteerd met
ellende die wij niet hadden verwacht. Opmerkelijk: de bekende concentratiekamp overlevende christin Corry
ten Boom waarschuwde tegen de leer van de Opname, mede omdat zij in de Tweede Wereldoorlog met
eigen ogen had gezien welke ellende Joden en christenen moesten doormaken en dat slechts zeer weinigen
dit overleefden.
Conclusie
Het lijkt me duidelijk dat we de eerste twee visies als on-Bijbels van de hand moeten wijzen. Blijven over de
derde en de vierde visie. Gezien de gebeurtenissen in Japan en het feit dat ook David Wilkerson -die
eveneens niet gelooft in de Opname- in een visioen zou hebben gezien dat de laatste fase van de eindtijd
begint met een gebeurtenis in Japan lijkt het me van belang dat christenen die op ieder moment de Opname
verwachten zich realiseren dat het ook wel eens anders zou kunnen gaan lopen.Met andere woorden: de
leer van de Opname vóór de 7 jarige Verdrukking is allerminst 100% bewezen en wordt zeker niet door
iedere christen aangehangen. Laten we hopen dat de Opname wél spoedig en tijdig zal plaatsvinden, maar
laten we er tevens rekening mee gaan houden dat er tientallen jaren lang een foutieve visie is gepredikt.
Want stél dat Bob, Wilkerson, Corrie ten Boom en anderen gelijk hebben? Dan kunnen we maar beter
voorbereid zijn op de enorme schok die volgt op de ontluisterende constatering dat we rekenden op iets dat
niet waar bleek te zijn.
Xander - (1) Bobs droom

‘Ramp in Japan was een doelbewuste aanslag’
Posted By admin On 15 Mar 2011
Tuurlijk, bij erge natuurrampen zijn er altijd mensen die beweren
dat God er achter zit (In deze ramp hoor ik ook Gods
roepstem). En dat die atheïsten eindelijk eens goed wakker
geschud zijn. Maar je hebt ook types die zeker weten dat de
aardbeving een aanslag was. Zoals
numeroloog/consultant/trainer/coach Johan Oldenkamp.
Oldenkamp heeft iets met het numerologische ‘eerste
meestergetal’ 11, zo schrijft hij op complotsite EarthWatcher.nl
“Mijn geboortedatum is numerologisch opgeteld een 11, evenals mijn geboortemaand. Mijn volledige naam
is numerologisch opgeteld (waarbij iedere letter van het alfabet gecijferd wordt, telkens van 1 tot en met 9)
111.”
Nu blijkt dat allerlei aanslagen en rampen de 9 en de 11 steeds terug te komen. “Met een tussenperiode van
precies 911 etmalen vond er na de aanslagen van 911 (op 11 september 2001) opnieuw een aanslag plaats,
en wel in Madrid (op 11 maart 2004). Beide aanslagen vonden dus plaats op de 11de. De Twin Towers
vormden ook een 11. Numerologisch opgeteld komen we ook voor de datum van de aanslag in Madrid uit op
11, en dat geldt ook wanneer we 9, 1 en 1 bij elkaar optellen.” Wij betalen de site uit eigen zak en sponsor
inkomsten, jij kan daarbij helpen 10 sec van jou tijd help ons vooruit bezoek daarom onze sponsors, dank je.
Dan begint Oldenkamp op stoom te komen. “De aanslag in Japan (op 11 maart 2011) was precies 423
etmalen na die in Haïti (op 12 januari 2010). Numerologisch opgeteld geven beide tussenperioden een 9. En
numerologisch opgeteld komen we ook voor de datum van de aanslag in Japan ook uit op een 9. Verder was
Katrina bovendien de 11de storm van dat jaar! En numerologisch komen we via de datum van de Tsunami
uit op 44, het hoogste Meestergetal.”
De ramp in Japan had zich al aangekondigd volgens de numeroloog. “Precies 7 jaar na de aanslag plaats in
Madrid (op 11 maart 2004) vond de aanslag in Japan plaats (op 11 maart 2011). De aankondiging van deze
7 tussenliggende jaren kan worden gevonden via de aanslag in Londen (op 7 juli 2005), want juli is de 7e
maand, en opgeteld is 2005 ook een 7 (2+0+0+5). De aanslag in Londen was dus op 7-7-7.”
Bent u er nog? Dan is de vraag: wie zit achter de ‘aanslag’ in Japan? Oldenkamp komt niet verder dan ‘de
verantwoordelijken’ (“De aanslag in London was precies 50 etmalen na de Tsunami. En die in Haïti was
precies 1600 etmalen na Katrina. Via al deze getalsmatige ‘toevalligheden’ geven de verantwoordelijken
achter al deze aanslagen hun visitekaartje af“) en ‘deze club’ (“Dit kalenderjaar, tweeduizend-11, mogen we
naar alle waarschijnlijkheid nog veel meer van deze club verwachten. Zou het trouwens toeval zijn geweest
dat Hosni Mubarak precies op 11 februari 2011 aftrad als dictator van Egypte? Wat is het plan achter deze
‘volksopstand’?“).
http://www.mediaenkranten.nl/2011/03/15/ramp-in-japan-was-een-doelbewuste-aanslag/
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Japanse ramp in cijfers
© reutersHLN UPDATE
Japan kampt met de gevolgen van een zware aardbeving en
een verwoestende tsunami. Ook is een nucleair rampscenario
gaande. Hieronder volgt een overzicht met de meest recente
cijfers over de gevolgen van deze rampen.6.539: Het aantal
bevestigde doden. Het dodental is hoger dan dat van de zware
aardbeving die in 1995 Kobe trof. Daarnaast zijn door de
recente rampen nog eens 10.354 mensen vermist. Het
uiteindelijke dodental komt daarmee waarschijnlijk uit op meer dan 16.000.
26.000: Het aantal overlevenden dat de 90.000 reddingswerkers al hebben kunnen bereiken.
410.000: Het aantal mensen dat is geëvacueerd in de twaalf getroffen prefecturen. De mensen bevinden
zich in opvanghuizen. Honderden wachten nog op hulp in afgelegen gebieden. Er is een tekort aan voedsel,
water en tijdelijke behuizing.
320.000: Het aantal mensen in het noorden van het land dat zonder elektriciteit zit. De overheid heeft
mensen gevraagd zuinig te zijn met stroom. Daarnaast worden per toerbeurt delen van het land van het
elektriciteitsnetwerk afgesloten om energie te sparen.
87.772: Het aantal huizen dat is beschadigd door de rampen, volgens de Japanse politie.
1,4 procent: Het percentage dat de Japanse economie dit jaar zal gaan groeien. Voorafgaand aan de ramp
was 1,5 procent groei voorspeld. In 2012 zal de economie weer aantrekken, dan wordt een groei van 2,5
procent verwacht.
91,4 miljard: De geschatte schade in euro's, volgens de Amerikaanse bank Citigroup. Dat is evenveel als 2
procent van het bruto binnenlands product.
117: Het aantal landen dat volgens het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken hulp heeft aangeboden.
Ook hebben 29 internationale organisaties de helpende hand gereikt.
900.000: Het aantal financiële transacties dat door een computerfout is geannuleerd. Duizenden Japanners
kregen daardoor hun loon niet en kunnen geen geld afhalen.
5: Het niveau van de kernramp in Fukushima I op de zogeheten INES-schaal voor nucleaire
rampen.(anp/mvdb/edp)18/03/11

MSM: verbod op Japanse feiten compleet
Door: Micha Kat op 19 maart, 2011
NU OOK VOEDSEL EN DRINKWATER BESMET MET DODELIJKE STRALING
Vanaf vandaag is er door de MSM een totaal-verbod geimplementeerd om het
brengen van de juiste feiten over de kernrampen in Japan. Hier alle backgrounds
op een onomstreden website. Mensen: blijf vooral naar de NOS kijken en naar
Pauw & Witteman en lees NRC en Pedograaf! Gelukkig is er in de hoeken en gaten van het www en dankzij
alerte ‘burger-journalisten’ nog genoeg te vinden om een beeld te krijgen van de werkelijkheid. En dat beeld
is niet best.
Reacties
 Hier in Duitsland was ook net op de radio, dat het voedsel en drinkwater inmiddels besmet is.
 Je kan het hier ook lezen:
http://www.bild.de/BILD/news/2011/03/19/japan-erdbeben-atom-angst-ticker/radioaktivitaet-strahlungatomkraftwerk-super-gau-reaktor-tokio.html.
Maar ze proberen nog steeds de super-GAU te voorkomen.GAU=größter anzunehmender Unfall
 Wie duits kan verstaan, luistert naar dit gesprek:
http://www.podcast.de/episode/2104494/Physiker_und_B%C3%BCrgerrechtler_Sebastian_Pflugbeil
 het is nog veel erger dan je zou denken, check dit maar eens:
Japan Earthquake Predicted by Illuminati Card
http://www.youtube.com/watch?v=qIjDN3oXYIg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=qeELInaGM_E
Game Part 1,2
http://www.youtube.com/watch?v=afbUmYSth_w&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Mj8ky1ThteI&feature=player_embedded
DENK AAN THE GEORGIAN GUIDESTONES MENSEN ER MOGEN MAAR 500 MILJOEN mensen
overblijven, dus HET IS NUUUUU ECHT BEGONNEN
Misschien zijn die chemtrails binnenkort wel radiactieve trails, dus gasmasker is geen overbodige luxe.
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Ramp in Japan: natuurlijk of manmade?
Ingevoerd: 16-03-2011, Geplaatst door: Redactie Earth Matters
Bron: www.belfort-group.eu
(Belfort Groep) Geachte journalisten,
Mijn persbericht van gisteren over HAARP als de werkelijke
oorzaak van de ramp in Japan heeft hier en daar wat aandacht
gekregen. Ik zal jullie op de hoogte houden van reacties op mijn
vragen, die ik gericht heb aan een vijftal (vooral academische)
instellingen die zich bezig houden met geologie en die ik hier in
cc opneem. Ik betreur het evenwel dat alles in een sfeer van
complottheorie wordt gewikkeld. Ik zou jullie willen oproepen om dit fenomeen ernstig te nemen, grondig te
onderzoeken en objectief hierover te berichten. Ik heb wel begrip voor deze reactie omdat de meeste
mensen nog nooit van HAARP hebben gehoord. Maar deze installatie bestaat wel degelijk. Via google en
youtube kun je heel wat informatie krijgen. Er is ook een zeer degelijk boek over geschreven door
wetenschapsjournalisten Nick Begin en Jeane Manning " Angels don't play this Haarp " . Eind de jaren
negentig kwam HAARP reeds uitvoerig en expliciet ter sprake in de Europese Commissie milieu, veiligheid
en buitenlands beleid . Ik geef u hieronder de betreffende conclusies die al dateren van 1999 ! Merk de
afwezigheid op van US-officiëlen en vertegenwoordigers van Haarp zelf op deze hoorzittingen. Als je niets te
verbergen hebt en dit project heeft louter een functie van wetenschappelijk onderzoek geef je toch tekst en
uitleg in alle transparantie ....
www.europarl.europa.eu
27. is van mening dat HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) wegens de ingrijpende
gevolgen daarvan voor het milieu een mondiale aangelegenheid is en dringt erop aan dat de juridische,
milieutechnische en ethische gevolgen door internationaal onafhankelijke organen worden onderzocht
alvorens verder onderzoek en proeven worden uitgevoerd; betreurt het dat de regering van de Verenigde
Staten herhaaldelijk heeft geweigerd iemand af te vaardigen om aan de openbare hoorzitting of een
vervolgbijeenkomst die is georganiseerd door zijn bevoegde commissie een toelichting te geven op de
gevaren voor het milieu en de bevolking die verband houden met het HAARP-programma dat momenteel in
Alaska wordt gefinancierd;
28. verzoekt het panel ter Beoordeling van het Wetenschappelijk en Technologisch Beleid (STOA) te
besluiten de wetenschappelijke en technische gegevens die alle bestaande onderzoeken inzake HAARP
hebben opgeleverd, te onderzoeken om de exacte aard en mate van gevaar te evalueren die HAARP
oplevert voor het plaatselijke en mondiale milieu en de volksgezondheid in het algemeen;
29. verzoekt de Commissie in samenwerking met de regeringen van Zweden, Finland, Noorwegen en de
Russische Federatie de gevolgen van het HAARP-programma voor het milieu en de volksgezondheid in het
Europese poolgebied te onderzoeken en het Parlement verslag te doen van haar bevindingen;
30. roept in het bijzonder op tot het sluiten van een internationaal verdrag voor een wereldwijd verbod op
onderzoek en ontwikkeling, zowel in de militaire als in de civiele sector, die erop gericht is om kennis omtrent
de werking van de menselijke hersenen op basis van chemische of elektrische processen, geluidstrillingen of
anderszins in te zetten voor de ontwikkeling van wapens die het mogelijk maken om mensen op enigerlei
wijze te manipuleren, met inbegrip van een verbod op alle eventuele huidige of toekomstige toepassingen
van dergelijke systemen; Merk op dat het hoogste bestuursniveau in Europa zich toen al realiseerde dat
Haarp ook kan gebruikt worden voor manipulatie van het weer en het klimaat, voor het uitlokken van
natuurrampen allerlei en ook voor mindcontrol ( in samenhang met chemtrails ) .
Wie de gebeurtenissen sindsdien met een wakkere blik observeert, kan niet anders dan vaststellen dat dit
gebruik wordt toegepast ...
Wie zit daar achter ? Het is heel simpel :
Connecting the dots ....
Wie heeft Haarp in eigendom?
De firma Raytheon ( = letterlijk : goddelijke straal ) .
Raytheon Company is een Amerikaans defensie- en technologiebedrijf. Het bedrijf telt 73.000 werknemers
en behaalde in 2006 een winst van 955 miljoen euro bij een omzet van 15 miljard euro. Raytheon haalt meer
dan 90% van haar omzet uit defensiecontracten en is wereldwijd het vijfde grootste defensiebedrijf.
Raytheon heeft Hughes Aircraft overgenomen dat eigenaar is van een hele vloot sproeivliegtuigen en van
patenten & licenties ter verspreiding van 'aerosols' ( partikeltjes in de atmosfeer ). Hier komt dus het
fenomeen van chemtrails om de hoek kijken, wat er duidelijk een verband mee houdt.
Raytheon is dé hofleverancier van het Amerikaanse leger .
Conspiracy ? Yes. Theory ? No
HAARP is dus realiteit en helaas een zeer onrustwekkende !
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Haarp is in handen van het militair-industrieel complex ( dat in de USA meer dan 50 % van de
overheidsuitgaven opslokt ! ) is echt een bedreiging geworden voor de toekomst van deze planeet en de
mensheid . Er zijn overigens sindsdien een vijftal grotere en een twintigtal kleinere installaties bijgekomen
over de wereld verspreid. Men voorziet overigens dat in de nabije toekomst ook de USA zwaar zal getroffen
worden door een mega-ramp : California ( Sint-Andreas-breuklijn en Yellow Stone-vulkaan ) en/of centraal
USA ( de New Madrid breuklijn ). Het zou al volgende week kunnen gebeuren. Ik dank u voor de eventuele
aandacht die u aan deze informatie zult willen geven.
Mvg, Peter Vereecke, Gewezen burgemeester Evergem, Iniatiefnemer Belfort-group
Hooiwege 20, 9940 Evergem, 09/357.33.36
Iran did it!
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 17-03-2011
Corporatisme, Big Oil, Geopolitiek, Terrorisme en OorlogTerwijl de aandacht voor de
spectaculaire arabische revolte sneller wegsmelt dan een japanse kernreactor raast
het leger van “maddog” Ghadaffi als een Erwin Rommel-redux op het hoofdkwartier
van de libische rebellen Bengashi toe. Vergeet de luchtmacht, Ghadaffi ruimt met
artillerie en tanks de tegenstanders van zijn regime uit de weg. “No-fly” won’t fly. Het
voorstel van de olie- en gashongerige Britten en Franzen om specifieke libische doelen door de NATO te
laten uitschakelen sneuvelde op wantrouwen vanuit de BRICS-landen. Een VN-mandaat voor ingrijpen in
Libië komt er niet. De Verenigde Staten, die sowieso geen greintje vertrouwen in de arabische wereld
genieten, willen wel naar Libië maar kunnen (met al twee/drie actieve olie-oorlogen) klaarblijkelijk niet.
Ghadaffi gaat waarschijnlijk overleven, en briest nu al dat de libische bodemschatten voortaan richting Azië
zullen stromen. Misschien tekent hij daarmee alsnog zijn doodvonnis, al kijkt de USA op dit moment
vooralsnog naar de ontwikkelingen in de Perzische Golf waar met Amerikaanse goedkeuring Saudi Arabië
het eilandstaatje Bahrain is binnengevallen. De Arabische Liga is voor een “no-fly-zone” boven Libië. Het
tandenloze clubje rond vooral Saudi Arabië, Oman, Bahrain, Qatar, de UAE en Koeweit realiseerde zich
“plots” dat de slachting van de Libische bevolking door zwarte schaap Ghadaffi niet te accepteren valt. Een
paar dagen later stuurt Saudi Arabië troepen richting Bahrain, het koninkrijkje van de al-Khalifa clan, waar
de, grotendeels, sjiietische bevolking in opstand is gekomen. Operatie “Peninsula Shield”.Met Saudische
troepen als ruggendekking roept de Bahrainse koning gelijk voor drie weken de noodtoestand uit. Met
andere woorden: politie, veiligheidsdiensten en leger hebben drie weken om de opstand in het golfstaatje
neer te slaan. Saudi Arabië gaf immers op 11 februari, de dag van Saudische woede, het goede voorbeeld
door de eerste tekenen van protest genadeloos in de kiem te smoren. Dus worden de demonstranten op de
Bahrainse versie van het Tahrir plein met kogels, knuppels en panzerwagens weggejaagd. En blijft de
wereld stil. “Verandering” is goed, maar niet in de Golf als het even kan. Geen “no-fly-zone” voor de
straatarme sjiieten, de studenten, de hongerloonslaven en andere lijfeigenen van het bevriende Bahrain.
Bovendien, de Bahrainse hoofdstad Manama is Amerika’s grootste marinebasis in de regio. “Invasie” door
Saudi Arabië? Geen woord van de Amerikanen.Alleen in Irak, Libanon en in Iran klinkt kritiek op het geweld
in Bahrain. De sjiietische broederlanden. Zo wordt plotseling een conflict dat begon als protest tegen een
regime, racisme en armoede een etnische strijd. Precies de verhaallijn die al-Khalifa en het huis van Saud
door de mediakanalen van Al Jazeera en Al Arabyya drukken. Bij ons zijn geen problemen in de
samenleving (de Saudische koning betaalde zijn bevolking voor 11 februari nog eventjes een maandloon
uit), geen ongelijkheid en armen. De opstand wordt uitgelokt door provocateurs die genadeloos worden
misbruikt voor de politieke doelen van “terroristen” en “buitenlanders”.Zelfde verhaal als bij Mubarak of bij
Ghadaffi maar met een twist. De vijand is bekend, de golfstaten weten namelijk zeker wie er tegen “hun”
opstand zit. Het is de sjiietische lange arm van Iran die onrust stookt.Dat is natuurlijk muziek in de oren van
de Verenigde Staten, Israël en de EU. Vergeet de revolte in Egypte, in Tunesië, in Libië, vergeet die
studenten, hongerloonslaven en straatarmen. De drijvende kracht achter de “arabische revolte”, in de
Golfregio tenminste, zijn de mullah’s in Teheran.Dus sluit het westen de ogen voor het geweld in Bahrain.
Etnisch geweld verkoopt.Bron: http://zapruder.nl/portal/artikel/iran_did_it/rss
Reactie
En dit allemaal alleen en uitsluitend om die totalitaire NWO rond te krijgen voor 2012 (wat symbolisch het
11de jaar na (11 september) 2001 is)
De gebeurtenissen volgen elkaar snel op in die regionen. Egypte is snel aan het overgaan in 'democratie'
(zelfde type 'democratie' waardoor Hitler aan de macht kwam, en ex-dictator Mubarrak loop nog vrij en vrolijk
rond), Clinton bracht al een bezoekje aan het Tahrirplein. Nu is Libie aan de beurt om 'democratisch' te
worden, de VN helpt eventje mee (een aliantie gaat een squadron imperialistische straaljagers over Libie
laten vliegen die een no-fly zone gaan controleren) Ghadaffi (die nog steeds niet in de gaten heeft waardoor
hij dictator werd) dreigt nu het westen (ook die totale oorlog tussen islam en het westen (waar false flag
Rijksdag gebeurtenis 9/11 voor nodig was) is hiermee meteen weer een stapje dichjterbij.
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Ook financiële meltdown dreigt voor Japan
Ingevoerd:
18-03-2011
Geplaatst door: Redactie Earth Matters
Bron:
Maarten verheyen
(Beurs.com) De kernramp had Japan op geen slechter tijdstip
kunnen treffen. Het land kampt met een onvoorstelbare
schuldenlast van meer dan 200% van het BNP.
In Europa komen landen al in de problemen van zodra de 100% in
zicht komt. Japan geraakte er geruime tijd mee weg omdat de
bevolking zo spaarzaam was.
Maar de nucleaire crisis die het land nu treft, kan wel eens de
druppel zijn die de emmer doet overlopen. Een financiële meltdown dreigt.
Japan int dit jaar ongeveer 41 biljoen Yen aan belastingen. Daarvan zal men 21 biljoen Yen spenderen aan
"debt service". Interesten zeg maar. Niet dat de rentevoeten in Japan hoog zijn. Ze liggen rond de 1% en
behoren daarmee tot de laagste van de wereld.
Als je denkt dat Japan maar 41 biljoen Yen per jaar spendeert omdat ze dat maar innen aan belastingen,
denk dan maar snel iets anders. Het totale budget van de overheid bedraagt 92 biljoen Yen.
Naast interesten, zijn er vooral de stijgende kosten voor sociale zekerheid (28 biljoen Yen dit jaar) die een
flinke hap uit het budget nemen. We naderen nu echter stilaan het breekpunt. De overheid heeft de
problemen steeds onder de mat kunnen schuiven omdat men nagenoeg onbeperkte bedragen kon lenen.
De Japanse bevolking waren trouwe spaarders de voorbije jaren en kochten gretig "veilige"
overheidsobligaties die amper rente betaalden. Maar de komende jaren moet er van spaarders weinig
verwacht worden. De bevolking vergrijst snel. In plaats van sparen, zal men spenderen.
Voor de obligatiemarkten betekent dit dat traditionele kopers van obligaties nu plots verkopers worden!
In een normale markt zou dit betekenen dat de overheid hogere rentevoeten zal moeten betalen om de
schulden gefinancierd te krijgen. Maar hogere rentevoeten zijn vandaag compleet ondenkbaar. De rente
bedraagt slechts 1% maar eet wel al 51% van de belastinginkomsten op. Een hogere rente is dus geen
optie. Zo blijft Japan achter met slechts één mogelijkheid: massale hoeveelheden geld printen! En dan heb ik
het echt wel over MASSALE HOEVEELHEDEN. De "monetary base" (geldhoeveelheid) ligt rond de 100
biljoen Yen in Japan maar die zou jaarlijks met tientallen procenten kunnen stijgen indien de overheid het
huidige beleid wil verderzetten.
Een dergelijke toename zou ongezien zijn in de ontwikkelde wereld. Het maakt van Japan in ieder geval de
grootste kanshebber om het eerste land te worden dat kennismaakt met hyperinflatie.
Ik vrees dat we het breekpunt naderen voor Japan. Deze ramp legt de pijnpunten bloot. Japan heeft al te
veel schulden en zou nu nog massale bedragen moeten lenen om de wederopbouw te financieren? En dat
allemaal tegen historisch lage rentevoeten? Ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren.
Als belegger kijk je toch een beetje met gemengde gevoelens naar de ontwikkelingen. Enerzijds heb je te
maken met een ramp die zijn gelijke niet kent, anderzijds wil je natuurlijk je portefeuille beschermen tegen
een doemscenario.
Vriendelijke groeten, Maarten Verheyen
http://www.earth-matters.nl/63/1837/economie/ook-financiele-meltdown-dreigt-voor-japan.html
Japan, de Aardbeving, de Tsunami en de gevolgen
maart 19, 2011 pineut
In onderstaande video zijn een aantal zaken aan elkaar gemonteerd zodat het voor iedereen heel duidelijk
moet zijn wat de wereldwijde economische gevolgen zijn van de ramp die Japan heeft getroffen.
Velen denken dat deze ramp hen verder niet zal raken, niets is minder waar. De ramp die Japan heeft
getroffen zal de gehele Wereld Economie raken en dus uiteindelijk ook ons in Nederland. Denk alleen al aan
bekende merken zoals Sony, Honda, Toyota, de Fietsfabrieken die o.a. “Hollandse” fietsen daar produceren
en die in Heerenveen afgemonteerd worden, maar ook de vele bekende Japanse Motorfietsen
zoals Yamaha & Suzuki. En wat te denken van de vele Computer productielijnen in Japan ? Geniet nog
maar even van uw Japanse eindproduct waar u in rijd, mee speelt of van audio en video (Blu Ray)geniet.
Weldra zal het onbetaalbaar worden en als het vervangen moet worden zal dat wellicht door een product
van een minder hoge kwaliteit uit een ander land zijn. (Lees hier gevolgen SONY Nederland BV engelstalig)
Voor de duidelijkheid zet ik het er maar even bij, de Fukushima Kernreactor die zwaar getroffen is leverde
o.a. energie aan de SONY productie faciliteiten.
Bron en video: http://pineut.wordpress.com/2011/03/19/japan-de-aardbeving-de-tsunami-en-de-gevolgen/
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Japan 4 meter opgeschoven
Door: Philip Dröge | Geplaatst: 18 mrt 2011
Japan lijkt na de aardbeving van een week geleden 4 meter
opgeschoven te zijn. Ongehoord.
Dat de aardbeving vorige week in Japan nogal wat gevolgen
heeft gehad, wisten wetenschappers al. Zo zijn delen van de
kust meters omhoog of omlaag gekomen. De aardas is uit
het lood geslagen. Maar nu blijkt dat Japan ook is
opgeschoven door de klap.
Liefst vier hele meters ligt het land nu dichter bij de
Verenigde Staten. Op de schaal van de aarde lijkt dat
weinig, maar voor een landmassa als Japan is dat erg veel.
Het land zelf is enigszins uit zijn verband gerukt: het
noorden is verder naar het oosten gedraaid dan het zuiden.
Dat zeggen geologen en andere onderzoekers van het
Hemholz Centre in Berlijn, die GPS zenders hebben
bestudeerd. Langzaam druppelen ook de data binnen over
de tsunami. Onderzoekers zijn er achter gekomen dat vooral
steil oplopende vorm van de kust bij Sendai zorgde voor de
dodelijke vloedgolf. De diepe wateren oostelijk van Japan
dempten de tsunami richting het oosten. De boeien die de
zeespiegel meten leverden dit beeld op van een vloedgolf
die zich desondanks helemaal tot de Zuidpool uitstrekte.

Nieuwe enorme olievlek in Golf van Mexico waargenomen
Opnieuw ziet de Golf van Mexico tot zover het oog reikt
gitzwart.Voor de kust van de Amerikaanse staat Louisiana zijn
foto's genomen van een nieuwe, enorme olievlek van ruim 150
kilometer lang en bijna 20 kilometer breed. De olievlek bevindt
zich op zo'n 40 kilometer afstand van het gezonken
boorplatform Deepwater Horizon (1). Zoals de afgelopen
maanden met vrijwel alle berichten over de olieramp in de Golf
van Mexico wordt ook dit nieuws tot nu toe zoveel mogelijk stil
gehouden.De olievlek werd ontdekt door piloot Bonny
Schumaker, hoofd van de in Californië gebaseerde non-profit milieuorganisatie 'On Wings of Care'. Volgens
haar breidt de olievlek zich snel uit. De uit New Orleans afkomstige fotograaf Jerry Morgan maakte foto's van
de vlek die ogenschijnlijk duidt op een nieuw olielek.
Aubrey Chiasson, brandwacht op Grand Isle, verklaarde dat ze al een minstens 8 kilometer lange vlek voor
de kust heeft gezien. Ze bevestigde dat de substantie inderdaad olie is, maar kon niet zeggen waar het
vandaan komt. De olie heeft inmiddels de stranden van Grand Isle en Port Fouchon bereikt (2). Officials van
de kustwacht zeggen echter dat de olie afkomstig is van de Mississippi rivier en niet van het Deepwater
Horizon platform (3).
John Wathen vloog afgelopen zaterdag over de Golf en schreef op zijn blog dat 'het nauwelijks te geloven
was hoeveel olie er nog te zien is (4). Deze ramp is bij lange na nog niet voorbij. Word wakker, Amerika! Er
wordt nog steeds tegen u gelogen!' (5) Ook Paul Barnard, operations controller bij de USCG (Kustwacht),
zou aan boord van een helikopter de vlek hebben gezien (6).Het afgelopen weekend zou er begonnen zijn
met het bestrijden van de olievlek. Een visser uit Louisiana bevestigde dat hij op zo'n 50 kilometer uit de kust
nieuwe olie had gezien, die zich bevindt op de plek van het Matterhorn olieveld, dat op zo'n 850 meter diepte
ligt. Het is nog onduidelijk of de olie hier vandaan komt en of er daarom sprake is van een tweede, door
velen voorspelde olielekkage. De Kustwacht en andere autoriteiten worden er wederom van beschuldigd het
nieuws over de nieuwe olievlek te bagatelliseren en in de doofpot te stoppen.
Xander - (1) Oilspill Action, (2) Florida Oil Spill Law, (3) Daily Comet, (4) Florida Oil Spill Law
(5) BP Slick, (6) Zero Hedge
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Zware nabeving; Koeling reactor 5 valt uit; Meer evacuaties uit 20 km. zone
Op 40 kilometer 400 x hogere straling in de grond gemeten
Een Japanse vrouw in een opvangcentrum lijkt te bidden om een
goede afloop.Een zware 6.1 nabeving heeft het crisisgebied in
Japan getroffen. Het is onduidelijk of het ermee te maken heeft,
maar nu is ook het koelsysteem van de tot nu toe onaangetaste
reactor 5 van de Fukushima kerncentrale uitgevallen (1). De zorgen
om reactor 3 zijn onverminderd groot nu gevreesd wordt dat de
radioactieve straling niet meer tegengehouden kan worden en er
mogelijk een 100-voudige uitbarsting volgt (2).De stroomvoorziening
in de getroffen centrale is weliswaar hersteld, maar de pompen en
andere apparatuur moeten eerst worden getest voordat ze weer kunnen worden aangezet. Dat kan nog
zeker enkele dagen gaan duren. Zeker is echter dat de pompen van reactor 2 niet meer functioneren en
vervangen moeten worden. Het is onzeker op welke termijn dat kan gebeuren (3). Zeker 17 arbeiders van de
centrale zijn blootgesteld aan een gevaarlijke hoge dosis straling van boven de 100 millisievert per seconde
(4). Japanse parlementariërs willen dat er 'drastische aanmaningen' komen om meer mensen uit de 20
kilometer zone te evacueren. Vooral zwangere vrouwen en kleine kinderen binnen een straal van 30
kilometer moeten worden weggehaald. In de afgelopen dagen werd er namelijk ook buiten deze zone
verhoogde straling vastgesteld. Een team van de Gunma universiteit mat op 40 kilometer noordwestelijk van
Fukushima een 400 x zo hoge straling in de grond (5). Vandaag zijn er ook twee aardbevingen geweest in
Zuidoost Azië. Volgens de eerste berichten zijn Thailand en Myanmar (het vroegere Birma) getroffen door
6.8 / 7.0 aardbevingen. Er is nog geen nieuws over eventuele schade en slachtoffers. (5)(2)
Xander - (1) Basler Zeitung, (2) KOPP Online, (3) Basler Zeitung, (4) Ria Novosti , (5) Basler Zeitung, (6) NU
Het showproces tegen Erwin Lensink en is Beatrix wel van Oranje?
Complete artikel: www.klokkenluideronline.nl
...verder noemde Erwin het landverraad in de meidagen van 1940
en de slachtoffers die hierdoor in zijn familie zijn gevallen. Terwijl
zijn grootvader nog volop strijd leverde in de frontlinie op de
Grebbeberg, waarbij hij uiteindelijk het leven liet, laadden de
oranjes hun goudstaven op de boot en bliezen de aftocht naar
Engeland waarvoor al in 1939 asiel aangevraagd was.Erwin
verwees ook naar Friedrich Heinrich Barbarossa en zijn vrouw
Beatrix von Borgund Dit echtpaar zou door Nazi-Duitsland vereerd
zijn, omdat zij de heersers waren over het eerste Duitse roomse
rijk. Volgens Erwin is onze koningin, die in 1938 is geboren,
vernoemd naar deze keizerin. Hierbij haalde hij ook flink uit naar
het verleden van Bernhard en verwees o.a. naar het spelen van
het Horst Wessel lied tijdens een galaconcert ter ere van het
huwelijksfeest van Juliana. Hoe dit nu precies zat mag u zelf uitmaken
aan de hand van welke bron u kiest. ( bron 1 / bron 2) Ook de latere
activiteiten van Prins Bernhard werden nogmaals belicht door Erwin.
Zo ook de oprichting van de Bilderberggroep.
Hierna ging Erwin zelfs in op het eerdere kritische stuk over zijn
advocate hier op klokkenluider en verwees dit naar het rijk der fabelen,
waarna hij nogmaals benadrukte veel vertrouwen in zijn advocate te
hebben. Wel onderschreef hij de eerdere stukken over Bilderberg
op KLOL en het belang om deze groep aan te pakken, aangezien
zij niet in het algemeen belang handelt. Later in de zitting ontspon
zich nog een interessante discussie over complot-theorieen en
samenzweringen. Op de vraag van de voorzitter van de rechtbank of er sprake zou zijn van
samenzweringen, gaf Erwin aan dat iedereen samenzweert:
“Iedereen doet dat, met dit verschil dat mijn plannen met mijn vriendin de sinistere mannen niet raken, maar
de plannen van de sinistere mannen mij wel.”Lensink vervolgde:“Dat je stelling niet algemeen aanvaard is,
betekent nog niet dat hij onjuist is.”Hierbij verwees hij naar Columbus die tegen de draad in beweerde dat de
aarde rond is, het symbolische verhaal over de kleren van de keizer en Willem van Oranje die in opstand
kwam tegen de door Alva ingestelde belastingen.
Lees het gehele artikel op KlokkenluiderOnlineZaplog.nl
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De situatie in het Midden-Oosten in beeld
maart 24, 2011 By: Polleke

NA:

Moslims bidden op straat in Moskou
maart 20, 2011 By: vader Jakob
Er zijn nu vier moskeeën, er komen er 14 bij, zo is de bedoeling. Een
ruime verdrievoudiging van het huidige aantal.
Er is dusdanig veel vraag, dat nu de straat geannexeerd wordt.
Ter illustratie dit korte filmpje.
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Sharia mag toegepast worden in Oostenrijk!
E.J. BRON - 22 MAART 2011
Scheiding: islamitisch recht kan gedeeltelijk ook in Oostenrijk tot gelding
komen, besliste het hoogste gerechtshof. Het moest de ruzie tussen twee
immigranten oplossen. Omdat de sharia niet voorziet in alimentatie voor de
ex-vrouw, krijgt zij deze ook niet.
Is het Saoedi-Arabische huwelijksrecht in Oostenrijk toepasbaar? Met
deze vraag moest zich het hoogste gerechtshof voor het eerst bezighouden. En inderdaad kwamen de
hoogste rechters tot de conclusie dat in ieder geval delen van de in Saoedi-Arabië geldende sharia ook in
Oostenrijk toepasbaar zijn. Zelfs wanneer de in Saoedi-Arabië geldende regels nogal ongebruikelijk klinken
in Oostenrijkse oren.Het paar was in 1983 in Medina getrouwd. De man was daarvoor al naar Oostenrijk
geëmigreerd, zijn vrouw volgde hem na het huwelijk. Het huwelijk zou veel kinderen voortbrengen. Na het
huwelijk werden er de eerste drie jaar drie kinderen geboren. Bijzonder voorspoedig verliep de relatie echter
niet. Al aan het einde van de jaren-80 scholden de man en de vrouw elkaar constant uit. Ook financieel was
de situatie niet rooskleurig, het gezin leefde in het begin van geld van derden. Pas in 1989 verdiende man
als medewerker van een ambassade contant geld. Toen in het midden van de jaren-90 het vierde en het
vijfde kind ter wereld kwamen, werd de relatie tussen de man en de vrouw nog slechter. De vrouw liet
huishoudelijk werk nu steeds meer aan de oudste dochter over, vooral schoonmaakwerk wilde ze niet meer
doen. De ruzie met haar man verergerde. Hij sliep in het vervolg in de woonkamer i.p.v. in de slaapkamer.
De wens van de vrouw naar een hulp in de huishouding wees hij af. Daarna wilde de vrouw ook niet meer
voor hem koken en wassen. In 2003 werd de scheiding aangevraagd. In 2008 was het vonnis rechtsgeldig:
de rechtbanken legden vast, dat beide echtgenoten evenveel schuld hadden aan het mislukken van het
huwelijk.
Alimentatie alleen voor de “wachttijd”
Maar heeft de vrouw, die de afgelopen jaren leefde van tijdelijke baantjes en hulp van derden, nu recht op
alimentatie? Het Saoedische recht volgt de sharia en deze spreekt duidelijke taal: als het tot een
gerechtelijke scheiding komt, dan mag de vrouw slechts voor de zogenaamde “wachttijd”, dat zijn de drie
maanden na de scheiding, alimentatie krijgen. Eventueel moet de man nog een “bruidsgift” betalen. In veel
plaatsen is ook de “muta”, een eenmalige afkoopsom, gebruikelijk. In een alimentatie langer dan drie
maanden is echter op geen enkele wijze voorzien.
De vrouw is in Oostenrijk ingeburgerd, de man echter niet. Het laatste gemeenschappelijke
staatsburgerschap was de Saoedische. Zodoende dient het daar geldende recht ook door Oostenrijkse
rechtbanken te worden toegepast. De Oostenrijkse wet kent echter één uitzondering: wanneer een
buitenlands recht fundamenteel de Oostenrijkse opvattingen van recht (“ordre public”) overtreedt, dan wordt
toch de binnenlandse wet toegepast. En precies dat was in eerste instantie het geval bij de
districtsrechtbank Wien Innere Stadt. Deze verklaarde, dat het “op korte termijn niet mogelijk geweest” zou
zijn om het passende Saoedische recht toe te passen. Men zou er echter van uitgaan dat de islamitische
rechtssituatie in tegenspraak zou zijn met de “ordre public”. Daarom paste de districtsrechtbank de
Oostenrijkse wet toe en wees de vrouw alimentatie toe. De Weense arrondissementsrechtbank voor
privaatrecht bekrachtigde het vonnis.
De man ging echter in beroep bij het hooggerechtshof. En de hoogste rechters benadrukten, dat de “ordre
public-clausule” slechts “uiterst sporadisch” gebruikt dient te worden. Alleen een tegenspraak met
Oostenrijks recht of een “simpele onbillijkheid van het resultaat” zou niet volstaan om buitenlands recht te
mogen negeren. Daarvoor zou het al moeten gaan om een overtreding van de “fundamentele waarden van
de Oostenrijkse rechtsorde”. Dat zou bijvoorbeeld dan het geval zijn wanneer het recht op persoonlijke
vrijheid of op gelijkberechting wordt overtreden.
Het hooggerechtshof bekeek een advies m.b.t. Saoedi-Arabisch recht om zich te informeren over de daar
geldende scheidingsregels. En de rechters kwamen tot de conclusie dat de regel, volgens welke iemand na
het huwelijk slechts drie maanden alimentatie krijgt, niet fundamenteel indruist tegen het Oostenrijkse recht.
Per slot van rekening zou ook in Oostenrijk gelden dat bij een wederzijdse schuld van de echtgenoten niet
dwingend alimentatie hoeft te worden toegewezen. En als er alimentatie wordt vastgesteld, zou deze ook
qua tijd beperkt kunnen worden.
Als resultaat is zodoende de sharia in dit geval ook in Oostenrijk toepasbaar en krijgt de vrouw geen
alimentatie. Er is voor haar echter een pleister op de wonde: de man moet achteraf alimentatie betalen voor
de jaren waarin beide al gescheiden van elkaar leefden. De man klaagde voor het hooggerechtshof
weliswaar nog dat de voorinstanties geen rekening gehouden zouden hebben met Saoedi-Arabisch recht,
maar omdat de man niet kon aantonen dat het islamitische recht tot een ander resultaat geleid zou hebben,
ving hij op dit punt bot bij het hooggerechtshof.
Bron: http://tinyurl.com/658jcn3 (Die Presse, Oostenrijk)
Auteur: Philipp Aichinger
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
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Preview Bilderberg Conferentie 2011
Geschreven op:24 maart 2011
Toegegeven, het kostte wat moeite om een zolderkamer te reserveren
in het Grand hotel Kempinski in het Zwitserse St. Moritz, u weet wel dat
leuke knusse familie ski-oord waar het naar onze smaak beter toeven is
dan b.v Lech, maar vooruit, wie zijn wij ? Dus vanaf 9 tot 12 juni a.s. , als
u ons zoekt, kijk even naar YouTube en ziet u hoe wij ver voor het hotel
al door de Zwitserse Gendarmes geweerd worden, want de moderne
Kuklux clan daagt of moeten wij om in wat royalistsche termen te blijven,
zeggen “der Kongress tanzt “?
Hoe het allemaal is begonnen hoeven wij de insiders niet te vertellen,
onze wapenhandelaar Bernie von Lippe, had een lumineus idee. In
plaats van al die vervelende landen af te reizen en te trachten je
waar aan de man te brengen, waarom niet een clan van
vertrouwde medesjacheraars allemaal rond de tafel in het
Bildererg hotel verzamelen, de deuren dicht en eens lekker
onder elkaar bepalen wat wij met de wereld aanwillen, want je
moet je volk tenslotte rustig houden. Hoe zag er het er ook weer
uit ? Dat kunt u hiernaast zien, maar tegenwoordig wordt er een
stevig beveiligingscordon om Beatrix, Maxime, Bert enz.
getrokken, want stel dat iemand eens te weten zou komen wat
je allemaal van plan bent.
Hoe anders is dat enkele kilometers van St. Moritz vandaan in
Davos, waar het Davos World Economic Forum elk jaar de
tenten opslaat. Toegang voor de pers geen probleem, op de foto met de zoon van Gadaffi of een kiekje met
Mabel Marmot, u zegt het maar en het wordt geregeld.
Niet bij de Bilderbergers. democratie is als vloeken in de kerk bij dit “geheime” genootschap, waar ze toch
echt het beste met u voorhebben, alleen mag u dat zelf niet te weten komen. Sinds 1954 komen “leiders”
van het wereldgebeuren bij elkaar om de regels voor het ( economische) leven te bepalen, regels die u of u
dat nu wilt of niet dient te volgen, waarbij als u denkt “eigenwijs”te zijn en het beter te weten, u voor straf een
tijdje in de hoek moet gaan staan , lees ( mond)dood wordt gemaakt of ontoerekeningsvatbaar verklaard.
Een fris stel mannen en vrouwen bij elkaar , waarvan de identiteit en deelnemerslijst steng geheim
gehouden wordt. Waarom, je zou toch zeggen, dat als je het goed meent met de wereld, je daar voor uit kunt
komen. Het antwoord ( van de Bilderbergs ) luidt, dat zij hun uitspraken niet onmiddelijk terug willen vinden
in de wereldpers, ze kunnen uit de contekst genomen zijn ! Slecht verhaal, want heel eenvoudig gesteld,
want als je duidelijk bent dan wordt je ook duidelijk geciteerd.
Wilt u nog eens wat verder neuzen in de Bilderberg historie, kijk even bij de buurman van
www.klokkenluideronline.nl en wilt u zien hoe u als niet genodigde geweerd wordt, bekijk dan even dit
YouTube filmpje over de Bilderberg vergadering 2010 in Spanje.
http://www.youtube.com/watch?v=UunzfmwChnc. Wordt vervolgd.
http://www.geennieuws.com/2011/03/preview-bilderberg-conferentie-2011/

Dagblad Spits vergast ons op een ‘leuke’ voorspelling
maart 21, 2011 By: silviavideler
Zware aardbeving op komst in NL
Wetenschappers waarschuwen dat Nederland getroffen gaat
worden door een zware aardbeving. Zelfs kerncentrales en
chemische fabrieken zouden de op komst zijnde aardbeving
van 7.0 op de schaal van Richter niet kunnen doorstaan. Duitse
en Nederlandse geologen, verbonden aan de VU in Amsterdam
en de Universiteit Aken, ontdekten het gevaar tijdens
onderzoek, meldt actualiteitenrubriek EenVandaag.
Vooral Limburg zal hard getroffen worden, zeggen de wetenschappers. Aardbevingen van deze kracht
kwamen honderden jaren geleden ook al voor in onze zuidelijkste provincie. Bij de bouw van huizen, wegen
en bedrijven wordt in Nederland geen rekening gehouden met een beving van 7.0 op de schaal van Richter.
Of we maar beter meteen onze koffers kunnen pakken en ervandoor gaan is niet bekend, de exacte datum
van de ramp op komst wisten de wetenschappers niet te benoemen.
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/03/zware_aardbeving_op_komst_in_n.html
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Benjamin Fulford: HAARP veroorzaakt aardbevingen in JapanVideo upload: 20 juni 2010
'Afgelopen jaar confronteerde ik Heizo Takenaka, de voormalige Japanse minister van Financiën met de
vraag waarom hij de controle over het Japanse financiële systeem overdroeg aan een groep Amerikaanse
en Europese oligarchen. Hij en zijn afgevaardigde vertelde me dat dit was omdat Japan bedreigd werden
met een aardbevingsmachine. Op dat moment geloofde ik dit niet. Echter, toen ik de bepaalde handelingen
van hun begon te onthullen op plaatsen zoals Rense.com, werd mij door de Japanse veiligheidsdienst
verteld dat vanwege wat ik had gezegd de stad Niigata getroffen zou gaan worden door een aardbeving.
Twee dagen later, was Japans grootste nucleaire reactor het exacte epicentrum van twee aardbevingen,
beide een magnitude van 6.8 op de schaal van Richter. Dat was teveel toeval voor mij, dus begon ik
onderzoek te doen naar HAARP, H.A.A.R.P, en realiseerde ik me dat ze inderdaad weten hoe ze
aardbevingen kunnen maken. Dit doen ze door een miljard Watt microgolf de ionosfeer in te schieten die de
ionosfeer omhoog drukt, en deze kaatst terug. De manier waarop het terugkaatst kan aardbevingen
veroorzaken. Net zoals een operazanger een glas kan breken door op een bepaalde frequentie te zingen of
wanneer je je vingernagels over het schoolbord haalt en een vreemd gevoel krijgt. Als ze de vibratie
afstemmen op de rotsen in de aarde dan zijn ze hier tot toe in staat. Dezelfde machine kan ook ondergronds
water verhitten om aardbevingen te veroorzaken. En onthoudt, een miljard Watt microgolf. Wat doet een
microgolf met water? Het verhit ?t. Stel je voor dat je die miljard Watt microgolf op een tropische storm richt,
dan kun je die veel groter maken en je kunt de richting veranderen. Je weet dat er hoge en lage
drukgebieden zijn, dat hoog warm is en laag koud en dat warm naar koud stroomt (of vice versa als er meer
kou is dan warmte). Ze kunnen dus een gebied verwarmen en de lucht gaan laten stromen naar een ander
gebied. Met andere woorden.. deze lui zijn in staat om de cycloon te veroorzaken die Myanmar trof, de
tsunami die Indonesïe trof en de aardbeving die China trof. Nadat de aardbeving Niigata trof vertelde een lid
van de maffiafamilie Inagua, die gebaseerd is in de omgeving van de Amerikaanse Ocosta-basis, mij dat zijn
grote baas George Bush senior is. Oftewel, zij werken voor Skull & Bones. Zij nodigden mij uit voor een
zogenaamde UFO-bijeenkomst waar ze mij deze video van deze ?klodder? lieten zien en zeiden dat dit een
UFO was. Maar het was voor mij overduidelijk een plasma-wapen of een hittebol gecreëerd door zoiets als
een miljard Watt microgolf. Ik voorspelde in mijn blog dat er videos zouden verschijnen van lichten in de
lucht boven China voorafgaand aan aardbevingen. En deze videos verschenen op het Internet nadat ik
voorspeld had dat dit zou gaan gebeuren. Een Taiwanese satelliet detecteerde een 50% daling in de
ionosfeer van de electrische energie boven het gebied van de aardbeving. Nou, een 50% daling is precies
wat er zou gebeuren met HAARP omdat het de ionosfeer omhoog duwt en vervolgens terugkaatst. Het lijkt
erop dat de achterlijke criminelen die de Amerikaanse overheid hebben overgenomen mensen doden en
bedreigen met aardbevingswapens. Het lijkt niet alleen zo. Ik heb bewijs en ik wil de overheden van China,
Rusland en Japan vragen om alles dat zij weten over deze wapens en het gebruik daarvan door de
Amerikanen te onthullen aan de wereld. Ik wil ook vragen aan de loyale en patriottistische Amerikanen in de
Luchtmacht om alsjeblieft de power-generatoren gestationeerd in Groenland en Alaska plat te gooien zodat
ze stoppen met deze massamoorden. Ze hebben al 500.000 mensen gedood. Als we erachter komen dat de
tsunami in Indonesië door hen veroorzaakt is, en er is een goede kans dat dit zo is, want de aardbeving leek
politiek getimed. Ze vroegen de Indonesische overheid om de straat van Malaka te openen en zich bij hen te
voegen in de strijd tegen het ?terrorisme? maar die weigerden. Wat gebeurde er? Er was een tsunami en
plotseling besloten zij samen te werken. In Myanmar stonden ze op het punt om een verkiezingen te houden
en precies voor aanvang van die verkiezingen? wat gebeurt er? De Engelse, Amerikaanse en Franse marine
is daar ?toevallig? al aanwezig met voedselvoorzieningen. Die doen daar normaal een paar weken over om
daar te komen. Wat doen ze daar al? En China was er net in geslaagd om India zover te krijgen zich aan te
sluiten samen met Rusland en Brazilië bij de Shanghai Corporation en samen te werken en Japan had net
een bijzonder vriendelijke ontmoeting met China waarbij de Keizer de Chinees leider 3 keer ontmoette.
President Bush heeft de Japanse keizer nog niet 1 keer in 8 jaar ontmoet. Ok? In andere woorden: De VS
raken geïsoleerd en in plaats van de politieagent van deze wereld zijn ze de gangster, de pestkop van de
wereld geworden. Overgenomen door geschiften. En die moeten gestopt worden. Laten we hen geen enkel
excuus geven om het Westerse publiek te overtuigen van een 3e Wereld Oorlog. Dat is wat ze willen en ze
gaan het niet krijgen!
De blauwdruk voor HAARP. High-frequency Active Auroral Research Program. Wat doet HAARP? HAARP is
een grote antenne waarmee radiofrequentie-energie de bovenlaag van de atmosfeer instralen. We creëeren
op kleine schaal wat de zon normaal gesproken doet. (...)"
Volgens de titel van deze film, is dit het wolkendek in Japan vlak voor de aardbeving en heeft dat iets met
HAARP te maken.
Onderstaand de magnetische inductie die de sensoren van de HAARP registreerde (dus niet zelf uitzond)
tijdens de aarbeving.
Bron en video’s:
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/must_see_benjamin_fulford_haarp_veroorzaakt_aardbevingen_in_japan
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Zon ontwaakt uit een ongewoon diepe slaap
Bron / origineel: www.stuff.co.nz
De zon is uiteindelijk ontwaakt uit een diepe sluimering.
Na een ongewoon lange periode van inactiviteit is de vurige ster verrezen uit een zonneminimum, een
periode die gekenmerkt wordt door een laag aantal zonnestormen en zonnevlekken. Wetenschappers
geloven dat veranderingen in het plasma diep onder het oppervlak van de zon de oorzaak was van haar
recente periode van winterslaap, die bijna 1 ½ jaar langer duurde dan verwacht.Een significante stijging in
het aantal zonnestormen en zonneactiviteit, die ravage kan veroorzaken bij communicatiesystemen op
aarde, is nu voorspeld. Vorige maand heeft de eerste zonnestorm in vier jaar de hoogfrequente
radiosystemen in China verstoord.Het aantal zonnevlekken en zonnestormen varieert tussen het
zonneminimum en maximum van de zonnecyclus, die een gemiddelde periode van ongeveer 11 jaar
heeft.Wetenschappers van het Indian Institute of Science Education and Research wilde onderzoeken
waarom, in zijn meest recente cyclus, de zon voor meer dan 700 dagen zonder vlekken was, een ongewoon
lange periode zonder vlekken vergeleken met het gemiddelde van 300 dagen.Het is bekend dat de snelheid
waarmee het plasma onder het oppervlak van de zon stroomt aanzienlijk verschillen tussen zonnemaxima
en minima veroorzaakt. Dus het team bouwde een simulator om te bepalen of de veranderingen in het
plasma verantwoordelijk waren voor de recente vlekkeloze periode.Zonnevlekken worden gecreëerd waar
sterke lokale magnetische velden interfereren met de normale convectieactiviteit in het plasma dat warmte
aan de oppervlakte brengt. Als gevolg daarvan doorbreken kleinere, koelere zonnevlekken het oppervlak
van de zon.
Het model dat gebouwd werd door de astronoom Dibyendu Nandy en zijn collega's simuleerde 210
zonnevlekcycli met variaties in de snelheid van het plasma tussen de polen en de evenaar. Ze ontdekten
een snelle plasmastroom tijdens het eerste deel van de cyclus, gevolgd door een relatief tragere stroom
tijdens het laatste deel, resulteerde in een diep zonneminimum. Hun resultaten werden gepubliceerd in het
tijdschrift Nature.De assistent-directeur van de Australische Ionospheric Prediction Service, Phil Wilkinson,
zei dat de zonnevlekken en zonnevlammen, grote explosies in de atmosfeer van de zon, grote verstoringen
zou veroorzaken op aarde. Een bijzonder hevige zonnestorm kan plasma opwekken dat zou kunnen
interfereren met GPS en satellieten als het zijn weg naar de atmosfeer van de aarde vind, zei hij.
Door, Nicky Phillips.

Wikileaks documenten tonen verband aan tussen genetisch
gemanipuleerd voedsel en Amerikaanse regering
Ingevoerd:
13-03-2011, Geplaatst door: Redactie Earth Matters
Bron:
Crisis Boom
(Crisis Boom) Uit recente wikileaks documenten is gebleken dat er een
samenwerking is tussen bedrijven als Monsanto en de Amerikaanse
regering.De documenten tonen aan dat de Amerikaanse regering kosten
wat kost GMO voedsel zo veel mogelijk wereldwijd verspreid wil zien
worden. ongeacht de mogelijke tegenstand of commentaar. Er zijn zelfs
wraakacties geplanned tegen een aantal tegenstanders van het het invoeren van GMo in Europa. Vooral
Frankrijk lijkt het doelwit te zijn of worden van de Verenigde Staten.
Blijkbaar heeft de Amerikaanse regering erg veel geïnvesteerd in bedrijven als Monsanto en GMO voedsel.
Zo veel dat ze de wereld, desnoods onder "lichte" dwang, aan de genetisch gemanipuleerde voedsel wil
hebben. Als het aan de VS en Monsanto licht, zal er over niet al te lange tijd geen enkele natuurlijke bron
van voedsel zijn.
Niet alleen is er een duidelijke samenwerking tussen de Amerikaanse regering en Monsanto, maar enkele
diplomaten van de Verenigde Staten blijken letterlijk voor Monsanto te werken! Ook lijkt Monsanto geregeld
gebruik te maken van de beruchte Blackwater organisatie, nu Xe Services genoemd.
De VS is blijkbaar vastbesloten om de hele wereld aan de genetisch gemanipuleerde voeding te krijgen. Het
lijkt ze ook te gaan lukken, gezien in de VS het al zo goed als verboden is om je eigen groenten en fruit te
verbouwen. (Momenteel alleen verboden om die te verkopen) Dit zelfde gaat vanaf 1 april 2011 ook in
Europa in, voor je het weet mag men zijn eigen groenten niet eens voor eigen gebruik verbouwen.
Lees het onderstaande originele artikel voor meer informatie...
Originele artikel via: http://www.earth-matters.nl/110/1789/politiek/wikileaks-gmo-voedsel-vs.html
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Over de zogenaamde bewakers van de vrijheid van meningsuiting
Bron / origineel: www.truth-out.org
Terwijl de Verenigde Staten en Groot-Brittannië weer op zoek zijn naar een
excuus om opnieuw een olierijk Arabisch land binnen te vallen, is hun hypocrisie
nu wel bekend. Kolonel Gaddafi is "misleidend" en "met bloed doordrenkt", terwijl
de auteurs van een invasie, die een miljoen Irakezen doodde, die hebben
ontvoerd en gemarteld in onze naam, volledig bij hun verstand zijn, nooit met
bloed zijn doordrenkt en nogmaals de bewakers van de "stabiliteit" zijn.Maar er
is iets veranderd. De werkelijkheid is niet meer wat de machtigen zeggen dat het
is. Van alle spectaculaire opstanden in de hele wereld, is de meest opwindende
de opstand aangewakkerd door Wikileaks. Dit is geen nieuw idee. In 1792,
waarschuwde de revolutionair Tom Paine zijn lezers in Engeland dat hun regering geloofde dat "mensen
moeten worden misleid en in bijgelovige onwetendheid moeten worden gehouden. "De Rechten van de
Mens" werd beschouwd als een grote bedreiging voor de elite en een geheime grand jury kreeg de opdracht
om Paine te beschuldigen van "een gevaarlijke en verraderlijke samenzwering”. Verstandig genoeg, zocht hij
toevlucht in Frankrijk.De beproeving en de moed van Paine is aangehaald door de Sydney Peace
Foundation in haar toekenning van de gouden medaille voor de mensenrechten van Australië aan Julian
Assange. Net als Paine, is Assange een buitenbeentje die geen systeem goed uitkomt en die wordt bedreigd
door een geheim grand jury, een kwaadaardige apparaat dat al lang niet meer bestaat in Engeland, maar
nog wel in de Verenigde Staten. Als hij wordt uitgeleverd aan de VS, zal hij waarschijnlijk verdwijnen in de
Kafkaëske wereld, die de Guantanamo Bay nachtmerrie produceerde en die nu Bradley Manning
beschuldigt, vermeend klokkenluider van Wikileaks ', van een halsmisdaad.Mocht het huidige beroep van
Assange tegen zijn uitlevering aan Zweden mislukken, dan zal hem waarschijnlijk, eenmaal beschuldigd,
geen vrijlating op borgtocht en geen verdere communicatie worden toegestaan tot zijn proces in het geheim.
De zaak tegen hem was al afgewezen door een officier van justitie in Stockholm en kon alleen nog worden
doorgezet toen een rechtse politicus, Claes Borgström, tussenbeide kwam met publieke verklaringen over
Assange's "schuld". Borgström, een advocaat, vertegenwoordigt nu de twee betrokken vrouwen. Zijn collega
is Thomas Bodstrom, die als Zweeds minister van Justitie in 2001, betrokken was bij de overdracht van twee
onschuldige Egyptische vluchtelingen aan een CIA-ontvoerings commando op de luchthaven van
Stockholm. Zweden wees hen later een schadevergoeding toe voor de ondergane martelingen.Deze feiten
werden vastgelegd in een Australische parlementaire briefing in Canberra op 2 maart. Een epische
gerechtelijke dwaling bedreigt Assange. De tijdens het onderzoek gehoorde deskundigen konden bewijzen,
dat krachtens internationale normen van rechtvaardigheid, het gedrag van bepaalde ambtenaren in Zweden
kan worden beschouwd als "zeer ongepast en verwerpelijk [en] een eerlijk proces uitsluit". Een voormalige
hoge Australische diplomaat, Tony Kevin, beschreef de nauwe banden tussen de Zweedse premier Reinfeldt
en Republikeinse rechts in de VS als "Reinfeldt en [George W.] Bush zijn vrienden". Reinfeldt heeft Assange
in het openbaar aangevallen en huurde Karl Rove, het voormalige maatje van Bush, om hem te adviseren.
De implicaties voor Assange van uitlevering aan de VS zijn akelig.Het Australische onderzoek werd
genegeerd in het Verenigd Koninkrijk, waar de grote farce momenteel de voorkeur heeft. Op 3 maart
kondigde The Guardian aan dat het Stephen Spielberg's droom was om een onderzoeksthriller te maken in
de vorm van All the Presidents Men op basis van het boek "Wikileaks:. Julian Assange’s War on Secrecy”. Ik
vroeg David Leigh, die het boek schreef met Luke Harding, hoeveel Spielberg The Guardian had betaald
voor de rechten en wat hij verwachtte ermee te verdienen. "Geen idee", was het raadselachtige antwoord
van de onderzoeksjournalist. The Guardian betaalde Wikileaks niets voor haar schatkamer van lekken.
Assange en Wikileaks - niet Leigh of Harding - zijn verantwoordelijk voor wat The Guardian uitgever, Alan
Rusbridger, noemt "een van de grootste journalistieke primeurs van de afgelopen 30 jaar" .
The Guardian heeft duidelijk gemaakt dat het verder niets heeft aan Assange. Hij is een ongeleid projectiel
dat niet past in de wereld van de Guardian, en die bleek een taaie onderhandelaar te zijn. En moedig. In het
boek van The Guardian is de buitengewone moed van Assange's weggemoffeld. Hij wordt een figuur van
lichte spot, een "ongewone Australier" met een moeder met een kroeskop, en verder achteloos neergezet
als "hardvochtig" en met een "beschadigde persoonlijkheid" die thuis hoort "in het autistisch spectrum." Hoe
zal Spielberg omgaan met deze kinderlijke karaktermoord?Op BBC "Panorama", verspreidde Leigh
geruchten dat Assange zich weing druk maakte over het leven van degenen die worden genoemd in
Wikileaks. Net als de bewering dat Assange had geklaagd over een "Joodse samenzwering", die werd
gevolgd door een stortvloed van Internet onzin zoals dat hij een agent is van de Mossad. Assange verwierp
dit als "volledig vals, in geest en woord."Het is moeilijk te beschrijven, laat staan je voor te stellen, wat het
gevoel van isolatie is van Assange, die in een of andere vorm, betaalt voor het scheuren van de façade van
roofzuchtige machten. De kanker is hier niet uiterst rechts, maar het flinterdunne liberalisme van degenen
die waken over de vrijheid van meningsuiting. De New York Times onderscheidde zich door het verdraaien
en het censureren van het Wikileaks materiaal. "We geven alles aan de regering", aldus Bill Keller, de
hoofdredacteur, "Ze hebben ons ervan overtuigd dat het niet publiceren van bepaalde informatie verstandig
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zou zijn." In een artikel van Keller, wordt Assange persoonlijk misbruikt. Op de Columbia School voor de
Journalistiek, zei Keller op 3 februari in feite dat het publiek niet kon worden vertrouwd met het uitlekken van
verdere berichten. Dat kan leiden tot chaos.
De heldhaftige Manning wordt naakt vastgehouden onder lampen en voor camera's 24 uur per dag. Greg
Barns, directeur van de Australische Advocaten Alliance, zegt te vrezen dat Assange "uiteindelijk zal worden
gemarteld in een geheime Amerikaanse gevangenis". Wie is mede verantwoordelijkheid voor een dergelijke
misdaad? Door John Pilger
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/over_de_zogenaamde_bewakers_van_de_vrijheid_van_meningsuiting

21 Tekenen van de dreigende ondergang van de Wereld Economie !
maart 17, 2011 pineut
#1 De burgeroorlog in Libië lijkt uit te lopen op een langdurig
conflict, dit zal de olieprijzen wereldwijd opdrijven.
#2 Barack Obama zegt nu publiekelijk dat de NATO “potentiele
militaire middelen” overweegt om de crisis in Libië op te lossen.
#3 Koeweit exporteerd meer olie dan Libië en het lijkt erop dat
de burgelijke oproer, die door het hele Midden Oosten gaat, nu
naar dat land overslaat.
#4 In Saudie Arabië hadden prostest groepen een “Dag van Woede” georganiseerd op 11 Maart. Als er een
revolutie in dat land uitbreekt zal de hele wereld economie in beroering worden gebracht.
(aanvulling Pineut : Als Saudie Arabië valt, is er een derde wereld oorlog zonder kogels)
#5 De gemiddelde prijs voor één gallon (=3.7854 liter) benzine in de Verenigde Staten is met 33 dollarcent
gestegen gedurende de 2 weken periode die afgelopen vrijdag 11 Maart eindigde.
#6 Volgens de OPIS (Oil Price Information Service) besteede Amerikanen gemiddeld $ 347 dollar (= €
246.17) aan bezine gedurende de maand Februari, dit was 30% meer dan in Februari 2010.
#7 Het is gerapporteerd dat de gemiddelde prijs voor één gallon (=3.7854 liter) in Europa de hoogste prijs
ooit scoorde van $ 8.63 per gallon (= € 1,61 per liter benzine)
(omreken formule is $ 8.63 delen door 3.7854 liter = $ 2.279 voor één liter benzine maal de dagkoers van de
euro)
#8 De Ivoorkust in Afrika produceerd bijna 40% van alle cacao in de wereld, de protesten tegen de regering
daar worden steeds geweldadiger. Als dat geweld voorduurt en escaleerd zal iedereen veel meer voor
chocola moeten gaan betalen.
#9 Het rendement op de Portugese obligaties is met 7.6% toegenomen.
#10 Het rendement op de Ierse obligaties is met 8.1% toegenomen.
#11 Het rendement op de Griekse obligaties is de lucht in gevlogen met 12.8%.
#12 Moody’s Investeerders Dienst heeft de tarieven van de Griekse overheid met 3 niveaus verlaagd,
helemaal tot aan B1 niveau.
#13 Volgens de Verenigde Naties is de prijs voor voedsel in Februari exorbitant gestegen naar een nieuw
record. Dat was de 8e maand op rij dat de prijzen van voedsel stegen.
#14 Volgens de Wereld Bank zijn de wereld voedselprijzen met 29% gestegen in de laatste 12 maanden.
#15 De Verenigde Naties beramen dat de wereld voedsel prijzen met nog eens 30% zullen zijn gestegen
aan het eind van 2011.
#16 23% van alle woning eigenaren met een hypotheek in de Verenigde Staten hadden een negatief eigen
vermogen aan het eind van 2010.
#17 In de staat Nevada (USA) bezitten ongeveer 65% van alle huiseigenaren meer hypotheek dan dat hun
huizen waard zijn.
#18 Twee jaar geleden had de gemiddelde huiseigenaar in de Verenigde Staten, die gedwongen werd tot
executie verkoop, in 11 maanden geen aflossing op de hypotheek gedaan. Momenteel is dat gestegen naar
17 maanden.
#19 Sinds 2005 heeft de Verenigde Staten 1.1 Triljoen Dollar besteed aan producten uit China, maar China
heeft slechts 272 Biljoen Dollar besteed aan producten uit de Verenigde Staten. Deze Handels ongelijkheid
zorgt ervoor dat het wereldwijde financiële systeem zeer onstabiel wordt.
#20 De 50 Staten van Amerika samen kijken tegen een begrotings tekort aan van 125 Biljoen Dollar voor het
fiscale jaar 2012.
#21 De regering van de Verenigde Staten had een begrotingstekort van 233 Biljoen Dollar gedurende de
maand Februari. Dit was het grootste tekort ooit voor één enkele maand.
Bron + meer : The End of the American Dream - Vertaling : Pineut
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Japanse aardbeving leidt laatste kwartier in. The ring of fire
San Andreas-breuk, Californië. Grens Pacifische Plaat en
Noord-Amerikaanse Plaat
De aardbeving in Japan staat niet op zichzelf. Het is de
derde in een reeks bevingen aan de hoeken van de
Pacifische Plaat. Het zal daarom niet lang duren voordat
San Francisco, in de rechter bovenhoek van de plaat, een
catastrofale opdonder krijgt.
Dat voorspelt Simon Winchester, auteur van The Atlantic (HarperCollins, november 2010), een bestseller
over de rampen en rijkdom die de watermassa en haar bodem voortbrachten.
Aarde als koperen bel
In Newsweek vergelijkt hij de aarde met een enorme koperen bel, die op 27 februari 2010 met een hamer is
geslagen in Chili, nabij de rechter onderhoek van de Pacifische Plaat. De trilling bereikte, volgens de theorie
van Winchester, op 22 februari 2011 Nieuw-Zeeland. De linker onderhoek. Niet lang daarna, op 11 maart
2011, ging het mis voor de kust van de Japanse stad Sendai, de linker bovenhoek. “Hoewel er nog steeds
geen hard wetenschappelijk bewijs is, lijdt het weinig twijfel dat aardbevingen de neiging hebben zich in
clusters te manifesteren”, aldus Winchester. “Een belangrijke gebeurtenis aan de ene kant van een
tektonische plaat krijgt vaak een vervolg aan de andere kant van de plaat.”
Met de klok mee is het volgens Winchester nu de beurt aan
de San Andreas-breuk, bekend van de aardbeving die in
1906 de Californische stad San Francisco grotendeels
verwoestte. Met onvoorstelbare gevolgen voor de mensen
die daar wonen. De aarde zal de “toestemming om daar te
wonen” eerder intrekken dan menigeen verwacht, schrijft
Winchester.
Ergste moet nog komen
Niet alleen deze geologische geschiedenis moet ons zorgen
baren, vindt de schrijver. Het topografische aspect is
minstens zo beangstigend. Iedereen in het noordoosten van
Japan weet dat je je uit de voeten moet maken als de zee
zich plotseling terugtrekt. Landinwaarts en hogerop, voordat de golf aan wal gaat. Maar in het vlakke
noordoosten van Japan, met zijn rijstvelden, vliegvelden en industrieterreinen, is er vrijwel geen mogelijkheid
om bergop te gaan. “Als een golf je landinwaarts jaagt met de snelheid van een straalvliegtuig, dan zal ze je
hoe dan ook grijpen, verdrinken en verpulveren.”
De Pacifische Plaat brengt langs de randen niet alleen aardbevingen voort. Ook de meer dan duizend
vulkanen op de breuklijnen zijn een gevaar. De omtrek van deze tektonische plaat wordt daarom ook wel ‘de
ring van vuur’ genoemd. Winchesters visie op het menselijk bestaan is fatalistisch: onze gastheer, de
geologie, kan ons ieder moment de deur wijzen. Met de aardbeving in Japan gaan we volgens hem het
laatste kwartier in. “De ergste beving moet nog komen”, verwijst hij naar Californië.
Bron NRC.nl
Wetenschappeljk vastgesteld: het einde van God is nabij
Geplaatst op: dinsdag 22 maart 2011
Door: Gerard Driehuis
Wetenschappers hebben statistische bevolkingsgegevens van
negen welvarende landen, waaronder Nederland, bestudeerd
en komen op grond daarvan tot de conclusie dat religie een
aflopende zaak is. Het team wetenschappers heeft data over
religiositeit van burgers of de afwezigheid daarvan gekoppeld
aan andere persoonsgegevens. En dan blijkt dat in al die
negen landen delen van de bevolking die groeien een afkeer
hebben van God, en groepen die steeds kleiner worden
religieus zijn. Er is ook een ander verschijnsel bij betrokken. Sociologisch gezien zijn groepen die groeien
aantrekkelijker dan groepen die kwijnen. Ook dat zal kerken leden kosten. Gevolg: op een dag is in de
onderzochte landen het min of meer gedaan met God. De gegevens worden gepresenteerd op de American
Physical Society bijeenkomst in Dallas, en de onderzoekers voorspellen daar dat religie min of meer zal
uitsterven Onder link meer of de gebruikte methode.Bron: BBC
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San Andreas Breuklijn
maart 13, 2011 pineut
Zojuist is er een aardbeving van 4.6 op de schaal van
Richter waargenomen in de Golf van Californië.
Net als in Japan verwacht men al een hele lange tijd in
Californië de grote klap, die volgens wetenschappers
mogelijk de hele landmassa van Californië in zee kan doen
laten verdwijnen. Ook in die regio is er al een lange tijd
beweging in de aardkorst waargenomen met kleine trillingen
van rond de 2 op de schaal van Richter.
Na de grote klap op 11 Maart in Japan echter nemen de
schokken niet alleen toe in Californië, ze worden ook
zwaarder. Naast Californië heeft Amerika nog 2 grote
plekken waar men zich grote zorgen over maakt. Het allom bekende Yellowstone Park, waar de laatste tijd
ook een seismische toename is waargenomen, en de Madrid Breuk Lijn. In al deze regio’s neemt men de
laatste weken een toename waar van bevingen.
Wetenschappers verwachtten niet op korte termijn dat er iets mis kan gaan, maar kennelijk logenstraft hun
eigen federale management de feiten, want de FEMA houd binnenkort een enorme grote oefening in het
geval Amerika door een enorme aardbeving of ontploffing van de Supervulkaan Yellowstone wordt getroffen.
Overigens gaan de aardschokken in Japan per minuut gewoon door varierend van 4.5 tot 6.1 in kracht op de
schaal van Richter !http://pineut.wordpress.com/2011/03/13/san-andreas-breuk/
Libië, what’s going on? Ghadaffi weet te veel? Rusland tegen Westen?
Complete artikel: rt.com
Dames en Heren, eigenlijk is dit meer een vraag(teken) dan een artikel o.i.d.
Zonder mij voor te stellen wil ik graag het volgende aankaarten; beginnend met een toespraak gegeven door
Ghadaffi, ergens in 2008.
In zijn speech heeft hij het onder andere over de moord op Kennedy, de verkiezing van Obama, een of
andere kerncentrale te Israel. Een soort van complot-theorist, zoals Ahmajinedad, zou je kunnen zeggen.
Maar die crisis/ oorlog in Libië, is Ghadaffi daar nou echt zo'n enorme dictator als ons Westen hem
neerzet?Volgens onze media zouden gevechtsvliegtuigen geschoten hebben op burgers. Maar volgens
Russia Today heeft dit niet plaatsgevonden
Verder hamert Rusland er ook heel hard op dat we moeten stoppen met de interventie in Libië. Waarom?
Zijn we niet die burgers aan het helpen?
Oh, update: China vindt ook dat er onmiddelijk moet worden gestopt (en Cuba)
Volgens de NRC zijn ze daar in Libië erg blij met onze hulp [ ik heb geen link naar het artikel maar het ging
erover dat de mannen van Ghadaffi in het wilde weg gingen schieten, Maandag 21 Maart '11 ]
Dat Venezuela achter Libie staat is ook niet heel verbazingwekkend, en misschien wel terecht.
Meer voorbeelden heb ik niet, maar het lijkt mij dat er op zijn minst een informatie-oorlog tussen Rusland en
het Westen plaatsvindt.
En ik betwijfel hoe ver de Westerse media afwijkt van wat er werkelijk aan de hand is. Ik geloof in ieder geval
niet meer dat de ingreep in het belang van de burgers is.

Ook in Syrië, het land wat zucht onder het regime van Assad, gaat het nu serieus beginnen
maart 24, 2011 By: silviavideler
Via Al-Jazeera hebben we vernomen dat er vanochtend vijf en twintig lijken zijn afgeleverd in het plaatselijke
ziekenhuis van de Zuid-Syrische stad Daraa.
( Daraa, vroeger in bijbelse tijden genaamd: Edrei, wat ‘sterk’ betekent, was de zetel van de koning van
Bashan, zie Jozua 12:4-5 )
Doorzeefd met kogels werden de lijken, na weer diverse uitbarstingen van geweld en protesten, in het kleine
ziekenhuis overgedragen. Dit nadat er al diverse dodelijke slachtoffers geteld waren in de afgelopen dagen.
Daraa, een stad van ong. 80.000 inwoners ligt op amper 10 kilometer van de grens met Jordanië aan de
‘grote weg’ die de verbinding vormt met Amman, de hoofdstad van Jordanië en Damascus de hoofdstad van
Syrië.
Dit alles hemelsbreed amper 40 km afstand van de Israëlische grens!
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Daraa, als stad niet zo heel belangrijk of aanzienlijk , maar het is wel een machtsbasis van Assad’s
Baathpartij en daarom is het des te opmerkelijk dat de onlusten die nu dus ook in Syrië gaan beginnen, juist
daar hun oorsprong hebben en niet in de grotere steden van het land zoals Damascus, Homs of Aleppo.
Voor morgen, vrijdag de 25ste maart is er, na de gebedsdienst in de moskeeën een grote demonstratie
aangekondigd.
Van alle ( 22 ) Arabische landen zijn het juist Libië, Syrië en Saoedi Arabië, die de meest ergste en de
meest onderdrukkende regimes kennen.
Gadaffi vertrouwt op z’n goud!!
© reuters
De internationale gemeenschap heeft de Libische leider
Mouammar al-Gadaffi sancties opgelegd om zijn financiering
door te knippen, maar kolonel Gadaffi zit op een berg goud.
De Libische centrale bank, die onder Gadaffi’s directe
controle staat, heeft een goudreserve van 143,8 ton goud.
Dat bericht de Financial Times op basis van de jongste
gegevens van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Deze goudvoorraad zit mondiaal in de top 25. Tegen de huidige marktprijzen vertegenwoordigt ze een
waarde van meer dan 6,5 miljard dollar. Voldoende om een klein leger huurlingen maandenlang, of zelfs
jaren, te betalen, aldus de Britse krant.
Terwijl vele centrale banken hun goudreserves in internationale valuta in Londen, New York of Zwitserland
aanhouden, zit de Libische goudberg in het Noord-Afrikaanse land, aldus ingewijden. Om het goud te
verhandelen moet kolonel Gadaffi het edele metaal dus het land uit krijgen. De grootste mogelijkheden ziet
de FT in Tsjaad of Niger.
Bankiers wijzen er op dat geen enkele internationale bank of handelshuis het Libische goud zal willen kopen,
om niet gelinkt te raken met Libië. In Tsjaad of Niger kan het goud gebruikt worden in valuta-swaps in
banken die eigendom zijn van de Libyan Foreign Bank, een dochter van de Libische centrale bank.
(belga/tvl), 22/03/11

Obama: de meest oorlogszuchtige president aller tijden
Barack Obama voert oorlog in Afghanistan, Irak, Pakistan en Libië. Hij geeft meer geld uit aan het US leger
dan enige andere president ooit.
Als hij 8 jaar zal dienen, dan geeft hij 8 biljoen dollar uit aan defensie, inclusief de verborgen kosten van de
oorlogseconomie.
50% van de US belasting gaat naar de militairen. De US geeft meer uit aan oorlog dan het gecombineerde
militaire budget van alle andere landen in de wereld.
Bron / origineel en video: tv.globalresearch.ca (6x geklikt)
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/obama_de_meest_oorlogszuchtige_president_aller_tijden
Er gaan al stemmen op om Obama zijn Nobelprijs (voor de vrede) terug te laten geven. Misschien kunnen ze
de prijs omzetten naar een nobelprijs voor oorlog.
Bolivian President Evo Morales has called for US President Barack Obama's Nobel Peace Prize to be
revoked following his decision to attack Libya.
'Two years ago we heard that President Barack Obama had won the Nobel Peace Prize, but is he defending
peace in the world now, or isn't he instead fomenting violence?' Morales told reporters, days after Obama
ordered the bombing of Libya military targets as part of an UN-approved effort to protect civilians.
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'Israël heeft op twee na grootste leisteen oliereserves ter wereld'
In 2013 neemt Israël het Tamar gasveld in de Middellandse
Zee in productie. Hierdoor kan de Joodse staat 20 jaar lang
in de eigen gasbehoeften voorzien.Uit nieuwe onderzoeken
blijkt dat Israël niet alleen een enorme hoeveelheid gas kan
gaan winnen, maar tevens dat de oliereserves van de
Joodse staat vele malen groter zijn dan eerder werd
gedacht. In november 2010 werden deze leisteen
oliereserves geschat op 4 miljard vaten olie, maar na
bijstelling door een leidinggevende geoloog zouden dit maar
liefst 250 miljard vaten zijn, de op twee na grootste
hoeveelheid ter wereld. Ter vergelijk: Saudi Arabië heeft 260
miljarden vaten aan bewezen oliereserves.
In 2013 neemt Israël het Tamar gasveld in de Middellandse Zee in productie. Hierdoor kan Israël 20 jaar
lang in de eigen gasbehoeften voorzien, iets dat na het opblazen van de Egyptische gasleiding naar Israël
door Hamas extra aantrekkelijk is. Het recent ontdekte Leviathan gasveld, dat twee keer zo groot is, kan
daarom geheel gebruikt worden voor de export. De US Geological Survey schat dat er zo'n 37 biljoen
kubieke meter gas in het hele Levant bassin te vinden is, waarvan het grootste deel onder Israëlisch gezag
valt.
Minder bekend maar van nog groter belang is het feit dat de geschatte oliereserves van Israël op
dramatische wijze zijn bijgesteld van 4 miljard naar 250 miljard vaten. Dat stelde dr. Yuval Bartov, hoofd
geoloog voor Israël Energy Initiatives tijdens het jaarlijkse symposium van de prestigieuze Colorado School
of Mines. Onafhankelijk olie industrie analisten hebben zijn gegevens bekeken en deze niet weerlegd. Dat
zou betekenen dat Israël na de VS en China de op twee na grootste hoeveelheid leisteenolie in bezit
heeft.Deze olie bevindt zich in zachte leisteenlagen. In het verleden was deze olie vanwege het hoge wateren energieverbruik te kostbaar om te winnen, maar speciaal voor Israël in ontwikkeling zijnde nieuwe
technologieën kunnen de olie van de leisteen scheiden en daarbij zelfs water produceren in plaats van
verbruiken. Deze technologie, die veel minder milieubelastend zal zijn als bestaande leisteen-olie
winmethoden, zal getest worden in een proefproject, waarna de verwachting is dat aan het einde van dit
decennium kan worden begonnen met de commerciële exploitatie.
Het gebruik van deze nieuwe Israëlische technologie over de hele wereld zal een aardverschuiving
betekenen op de wereld energiemarkt. De islamitische terreur steunende olieproducerende landen Saudi
Arabië, Iran en de Perzische Golfstaten zullen dan niet langer in het centrum van de olieproductie staan,
maar vervangen kunnen worden door meer stabielere landen die niet gericht zijn op het verspreiden van de
islam. In de Arabische wereld hebben Jordanië en Marokko de grootste leisteen-oliereserves.
Israël heeft niet alleen een unieke geografische positie, maar is ook een vrije democratie, is niet gericht op
het verspreiden van een ideologie en zal daarom met behulp van buitenlandse investeerders de benodigde
infrastructuur kunnen opbouwen om één van 's werelds belangrijkste olie exporteurs te worden. Met nog
ongeveer 1 biljoen vaten aan bewezen oliereserves in de wereld zal dat een buitengewoon lucratieve handel
voor de Joodse staat worden.
Xander - (1) Jerusalem Post

Korpschef: iedereen moet dna afstaan
stockexchange.com, Toegevoegd: maandag 14 mrt 2011
Update: maandag 14 mrt 2011, 11:17
Korpschef Paauw van de politie Rotterdam wil dat elke Nederlander
dna afstaat. Volgens Paauw kunnen er op die manier meer misdrijven
worden opgelost.
Privacy is volgens hem ondergeschikt aan het opsporingsbelang. De
korpschef zegt dat je er een prijs voor moet betalen als je de wereld veiliger wilt maken. Hij noemt de
samenleving nu te voorzichtig.
Paauw zegt dit in de partijkrant (.pdf) van de lokale partij Leefbaar Rotterdam.
Nu moeten mensen alleen dna afgeven als ze worden verdacht van een misdrijf waar een celstraf van vier
jaar of langer op staat.
Het dna-materiaal van alle Nederlanders moet volgens de Rotterdamse korpschef worden ondergebracht bij
het Nederlands Forensisch Instituut. Dat beschikt nu al over het dna van 11.000 mensen.
http://nos.nl/artikel/225530-korpschef-iedereen-moet-dna-afstaan.html
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Palestijnse bewustwording
maart 21, 2011 By: silviavideler
Voor pro-Palestijnse groepen is het deze week de Palestijnse bewustwordingsweek. Wat bij dat soort
groepen opvalt, is het eenzijdig de schuld liggen van alle ellende in de Palestijnse gebieden bij Israel, en het
vertekenen van de feiten met betrekking tot het conflict tussen Israel en de Arabieren.
Daarom wil Likoed Nederland alle Nederlanders de feiten aangaande het conflict tussen de Palestijnen en
Israel weer te geven (die uiteraard allemaal zijn te verifieren op internet), om zo tot een betere Palestijnse
bewustwording te komen:
1. Bent u zich er bewust van dat Palestina nooit een land was?
2. Bent u zich zich er bewust van dat Jeruzalem nooit de hoofdstad is geweest van enig Arabisch land?
3. Bent u zich er bewust van dat praktisch geen enkele Arabier zichzelf ‘Palestijn’ noemde voor 1964?
4. Bent u zich er bewust van dat de eerste Palestijns-Arabische leider, Haj Amin al Husseini, aanvankelijk
een ‘Groot-Syrië’ inclusief Palestina wenste, en pas in de jaren dertig zijn standpunt wijzigde?
5. Bent u zich er bewust van dat diezelfde Al-Husseini op religieuze gronden ophitste tot moorddadigheden
tegen de Joden in Palestina – inclusief eeuwenoude Joodse gemeenschappen, en dat dit de oorsprong is
van het conflict tussen de Joden en de Arabieren?
6. Bent u zich er bewust van dat diezelfde Al-Husseini fanatiek samenwerkte met Adolf Hitler, Auswitsch
bezocht, en dolgraag ook gaskamers in Palestina wilde bouwen om alle Joden die daar woonden ook te
vergassen?
7. Bent u er zich van bewust dat die Al-Hoesseini door Yasser Arafat als zijn oom werd betiteld, Arafat de
leider van de terroristische PLO die onder andere bewapend en getraind werd door Muamar Khaddafi?
8. Bent u zich er bewust van dat Palestijnse Arabieren nooit enig vredesplan accepteerden dat voorzag in
een Joodse staat?
9. Bent u zich er bewust van dat modern terrorisme – bijvoorbeeld de vliegtuigkaping – werd uitgevonden
door Palestijnse Arabieren?
10. Bent u zich er bewust van dat Palestijnse Arabieren nimmer verlangden naar een zelfstandige
Westelijke Jordaanover of Gazastrook toen zij onder Jordaanse- en Egyptische heerschappij (1948-1967)
vielen?
11. Maar dat in de periode desalniettemin de PLO en Fatah werden opgericht, niet om een eigen staat te
realiseren, maar om de Joodse staat te vernietigen?
12. Bent u zich er bewust van dat Yasser Arafat ruim drie miljard dollar verduisterde van zijn onderdanen,
desondanks nog steeds als een held wordt vereerd en dat geen enkele Palestijns-Arabische leider probeert
zijn gestolen geld terug te vinden?
Bekend Palestijns exportproduct: de vliegtuigkaping.
13. Bent u zich er bewust van, dat de grondwet van de Palestijnen zegt dat de Sharia de basis van
wetgeving wordt in een toekomstig Palestijnse staat?
14. Bent u zich er bewust van dat de Palestijnse president Mahmoud Abbas de terreurdaad op Israëlische
atleten tijdens de Olympische Spelen van 1972 financieel ondersteunde, en dat hij tot op heden de celleider
van deze terreurdaad prijst voor zijn daden?
15. Bent u zich er bewust van dat het doctorale proefschrift van Mahmoud Abbas gebaseerd was op
ontkenning van de Holocaust?
16. Bent u zich er bewust van dat Hamas geen Palestijns-Arabische staat wil maar in plaats daarvan een
wereldomvattend pan-Islamitisch kalifaat?
17. Bent u er bewust van dat de Palestijnse Autoriteit nog steeds officieel vermeldt dat er geen Joodse
Tempel in Jeruzalem was?
18. Bent u zich er bewust van dat de PLO een Jodenvrije staat wilt?
19. Bent u zich er bewust van dat de gekozen Hamas-regering wetten heeft die vrouwen zwaar
discrimineren?
20. Bent u zich er bewust van dat Arabieren in Israel meer rechten hebben dan de Arabieren in de
omliggende Arabische landen (denk aan vrouwenkiesrecht en bescherming van de rechten van vrouwen,
homo’s en religieuze minderheden)?
21. Bent u zich er bewust van dat daarom meer Palestijnen in ‘bezet’ Oost-Jeruzalem aangeven bij Israel te
willen blijven horen, dan dat er tot een toekomstige Palestijnse staat willen behoren?
22. Bent u zich er bewust van dat de grootste helden voor de gemiddelde Palestijnse Arabieren terroristen
zoals Dalal Mughrabi (vermoordde 37 buspasagiers) zijn en dat dit door zowel Hamas als Abbas wordt
gepromoot?
23. Bent u zich er bewust van dat de Palestijnse Autoriteit en Hamas geen enkel vluchtelingenkamp in Gaza
of op de Westbank opgeheven hebben?
24. Bent u zich er bewust van dat zelfs na ondertekening van de Oslo Accoorden in 1993, Yasser Arafat in
het openbaar zei dat een Palestijnse staat simpelweg een stap was op de weg om Israël te vernietigen?
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25. Bent u zich er bewust van dat het handvest van Hamas zegt dat het doden van alle Joden een
islamitische plicht is?
Bovenstaande feiten, die allemaal zijn na te zoeken in vele bronnen op internet, worden vaak bewust
verzwegen door pro-Palestijnse organisaties, zoals Stop de Bezetting van Gretta Duisenberg

Slapende vulkaan vlak over de grens
Redacteur: Germen op 21 maart 2011
Roodgloeiende lavastromen, sissende stoomwolken en tot duizenden kilometers verderop asregens.
IJsland? De Vesuvius? Nee, de Vulkaaneifel, op minder dan honderd kilometer van de Nederlandse grens,
bijna dertienduizend jaar geleden. De Eifelvulkanen barsten elke tien- tot twintigduizend jaar uit. Tot nu toe
ontsprongen we de dans. Wat zijn de gevolgen als deze slapende vulkaan weer uitbarst?
Noord-Europa lijkt veilig te zijn voor vulkanisme. De dichtstbijzijnde actieve vulkanen, de Siciliaanse Etna en
de IJslandse Katla en Eyjafjällajökull, liggen op een comfortabele tweeduizend kilometer afstand. Niets aan
de hand dus. Echter: schijn bedriegt. Bij de laatste uitbarsting werd er maar liefst drie vierkante kilometer rots
uitgeblazen.
Vulkaaneifel
Vlak over de grens ligt de Duitse Vulkaaneifel, een natuurgebied dat wordt gekenmerkt door kleine ronde
meertjes, laachen (van het Latijnse lacus, meer), golvende heuvels en warme bronnen. De Duitsers kunnen
hier hun obsessie voor Heilbronnen en andere kuuroorden maximaal uitleven. Maar weinig mensen staan er
bij stil dat hier al vele miljoenen jaren een actief vulkaangebied ligt dat elke tien- tot twintigduizend jaar
Europa bedekt met een fijne aslaag. In teegenstelling tot vulkanen als de IJslandse Katla en de Italiaanse
Vesuvius, die keer op keer op dezelfde plaats uitbarsten, wurmt de hot spot die het vulkanisme in CentraalEuropa veroorzaakt, elke keer op een andere plaats omhoog. Diep onder de aarde verzamelt zich magma,
dat zodra de onderaardse druk voldoende is om de aardkorst te doorboren, een enorme magmaontploffing
veroorzaakt waarbij de magmakamer de lucht in vliegt.
De gevolgen van een vulkaanuitbarsting in het hart van West-Europa
Tienduizend jaar geleden was Europa nog dun bevolkt door jager-verzamelaars en een enkele neolithische
landbouwer. In heel Nederland woonden misschien vijftigduizend mensen. De uitbarsting had dan ook
weinig destructieve gevolgen.
12.900 jaar geleden zag de Vulkaaneifel vlak over de grens er zo uit. Staat de
volgende uitbarsting er aan te komen?
Nu is dat wel anders. Vlak bij de Vulkaaneifel ligt het dichtbevolkte Ruhrgebied,
Limburg, Luxemburg en de oostelijke Belgische provincies, waar samen meer dan
tien miljoen mensen wonen. Besluit de hotspot zich weer een weg naar de
oppervlakte te banen, dan betekent dat de inwoners van het dichtstbevolkte
gebied in Europa te maken zullen krijgen met zware aardbevingen, dodelijke
pyroclastische stromen die alles op hun weg verschroeien, lavastromen en een
bombardement met vulkanische bommen. De dikke asafzettingen blokkeren de
Rijn, waardoor enorme overstromingen ontstaan (12.900 jaar geleden leidde dit tot
de vorming van en stuwmeer en, toen de natuurlijke dam doorbrak, een vele
meters hoge vloedgolf).
Gelukkig is dit gebied vrij arm aan kerncentrales, maar vlak bij de Limburgse grens
staat de centrale van Jülich. Ook vlakbij het vulkanische gebied staat de centrale
van Mülheim. Toch dateert de laatste zeer zware aardbeving in Limburg nog van
enkele eeuwen terug (een lichtere aardbeving sloeg in 1992 toe). Als deze niet bestand zijn tegen de
enorme aardschokken die de vulkanische eruptie met zich mee zal brengen, zal dit mogelijk leiden tot een
meltdown. Ontwerpers beschouwen het westelijk deel van Duitsland als een lage-risicogebied voor
aardbevingen.
Hoe groot is de kans?
De Eifelvulkaan kan morgen uitbarsten. De vulkaan kan ook nog bijna tienduizend jaar een slapend bestaan
blijven leiden. Duitse geologen klagen steen en been over de nonchalante houding van de Duitse
autoriteiten. Eén ding is zeker. Vroeg of laat zal de vulkaan in de Eifel weer ontwaken en dood en verderf
zaaien. Mogelijk heeft het niets bijzonders te betekenen, maar de grond in de Eifel komt elk jaar enkele
millimeters omhoog…
Meer informatie:Forscher warnen für Vulkan-Gefahr in der Eifel (Der Spiegel)

Nieuwsbrief nr. 121 – 26 maart 2011 - pag. 35

False flag in Libië?
Nu de wereld staat te trappelen om militair te interveniëren in Libië is er eerst
overleg in Parijs. Maar nog voordat de wereld actie kon ondernemen
kondigde Muammar Khadaffi een staakt-het-vuren af, en naam hiermee
enigszins de wind uit de westerse zeilen. Met de Irakees Al Sahhaf, van hun
ministerie van informatie, nog vers in het geheugen is overduidelijk geworden
dat niet ieder verkondigd woord waarheid is. Het was dus afwachten en maar
zien hoe het zou lopen in het olierijke land.
Maar na het ontwaken vandaag op 19 maart zette ik de propagandadoos (TV
- red.) maar eens aan om te kijken naar de laatste ontwikkelingen. Toen
hoorde ik een reporter van de Wereldomroep op het NOS journaal
opgewonden zeggen dat hij een vliegtuig neergeschoten zag worden boven
de stad Benghazi...
Nu is er van alles mogelijk, de oppositie zegt dat de overheid door blijf gaan
met het vermoorden van hun burgers, de overheid die zegt dat ze het staakt-het-vuren niet heeft
geschonden. Beide is in mijn ogen mogelijk, al staat het nieuws momenteel bol van de beschuldigingen aan
het adres van Khadaffi en consorten, zoals mortier beschietingen van de overheid op bewoonde gebieden in
Benghazi.Toch wil ik wijzen op de geschiedenis van oorlogen, en met name de start van velen. "False flag"
operaties, gewelddadige spins om de publieke opinie op het verkeerde been te zetten, zijn veelvuldig de
aanleiding geweest om een oorlog te starten. Een brandende stad onder Nero, het Gulf of Tonkin schandaal
in Vietnam, de brandende Reichstag en opstandige Polen (Duitsers in Poolse uniformen) voor de tweede
wereldoorlog, baby's en couveuses in de aanloop naar de eerste Golfoorlog, de malafide claim van massa
vernietigingswapens in Irak en de crème de la crème onder de false flag operations: de aanslagen van AlQaeda op 911 die een invasie van Afghanistan en de War On Terror inluidde.Worden we wederom misleid
om een nieuwe oorlog of invasie goed te keuren? Of is het Khadaffi die ditmaal echt "over de grens" is
gegaan? Wat zou het nut zijn om dan een dag tevoren een staakt-het-vuren af te kondigen? Wat is het nut
om nu een paar mortieren af te schieten terwijl de internationale gemeenschap klaar staat om zich in het
conflict te mengen? Wat is het nut voor de huidige dictator met zijn regering om nog een paar (al zijn het er
nog 1000) doden aan de lijst toe te voegen? Zelfbehoud of vechten tot de dood zijn de twee opties. Maar het
halfbakken werk wat er nu getoond wordt past totaal niet in één van die twee opties.
In het licht van bijvoorbeeld "Operation Northwoods" ben ik benieuwd naar het volgende: Wat voor een soort
vliegtuig is er vandaag neergeschoten? Hoeveel vliegtuigen zijn afgelopen dagen neergeschoten? En wie is
er in staat om een vliegtuig neer te schieten?
Het zijn natuurlijk maar vluchtige hersenspinsels... Maar ik stel grote vraagtekens bij de berichten die vrij
komen. Propaganda vanuit de woordvoerder van Khadaffi, oppositie die een flink podium krijgen op
AlJazeera en nu weer beelden van volledig onherkenbare mannen die het vuur openen op onbewapende
betogers. Het is bekend dat de waarheid als eerste sterft in een oorlog...
Wat denken jullie?
Edit: Toegevoegd filmpje van Russia Today over de conflicterende berichten met betrekking tot het geweld
vandaag in en om Benghazi (met dank aan Xaderp):
Bron en video: http://www.zaplog.nl/zaplog/article/false_flag_in_libie

BBC: komt nu de Big One in Tokio?
Aardbevingen staan – uiteraard – niet op zichzelf.
Aardbevingen ontstaan door de bewegingen van aardplaten,
over en langs elkaar. Wetenschappers buigen zich daarom
over de vraag of de Big One in Tokio nu aanstaande is. Feit
is dat de seismische activiteit in Japan zeer sterk is
toegenomen sinds de beving van 9.0 van 11 maart. En
volgende vraag: als de Big One komt, gaat die dan ook
samen met een mega tsunami. Grote aardbevingen (meer
dan 100.000 doden) waren er rond Tokio in 1703, 1855 and
1923. Kanto, het district waar Tokio bij hoort, (35 miljoen
inwoners) ligt op een driedubbele breuklijn: drie delen van de aardkorst overlappen elkaar en dat maakt het
gebied bevinggevoelig.
En gevoeliger, nu de status quo is veranderd door de beving die op 11 maart plaatsvond.
Bron Welingelichtekringen.nl

Nieuwsbrief nr. 121 – 26 maart 2011 - pag. 36

Stuxnet en Fukushima
zondag 20 maart 2011
Citaatje uit een Japanse krant van 5 oktober 2010:
"Volgens vooraanstaand computerbeveiliger Symantec zijn sinds juli van dit jaar 63 pc's in Japan besmet
geraakt met Stuxnet. Een computervirus dat is gekweekt om servers aan te vallen die geïsoleerd zijn van het
internet". En dan gaat het voornamelijk om electriciteitscentrales, gasfabrieken en drinkwaterbedrijven. De
betrokken worm wordt verspreid via USB memorysticks en is naar alle waarschijnlijkheid ontworpen door
zieke geesten in Israël en/of de VS om het controlesysteem van de door de Russen gebouwde Iraanse
nucleaire installatie in Bushehr te veranderen in een gatenkaas.Naar verluidt kregen Moshe's nerds in
Bushehr de worm tijdig in de kieren en wisten met een flink aantal overuren de meeste gaten te dichten.
Moskou verzocht daarna de NATO in Brussel uit te vlooien wie verantwoordelijk was voor de cyberaanval,
die volgens de Russen makkelijk had kunnen ontaarden in een tweede Chernobyl.Als Brussel al ingaat op
dit verzoek kunnen ze dichtbij beginnen. Bij Siemens. In 2008 liet het bedrijf namelijk zijn controlesystemen
testen in de VS. Op kwetsbaarheid voor cyberaanvallen. Er bleken nogal wat gaten in de afweer te zitten. En
hoe toevallig nou, het jaar daarop richtte Stuxnet zich nou juist op die geconstateerde gaten in het Siemenscontrolesysteem van Iran's atoomreactor.Hoe dit ook zij, het virus verspreidde zich al dan niet onbedoeld
ook naar andere landen, waaronder Japan. Citaatje Yukiya Amano, de Japanse directeur-generaal van de
IAEA in Wenen, van 1 februari jl.: "Stuxnet, of cyberaanvallen in het algemeen, kunnen buitengewoon
schadelijk zijn voor de veiligheid van nucleaire faciliteiten en operaties". Direct na de enorme aardbeving op
11 maart en de daarop volgende tsunami probeerden de Japanse operators een paar reactoren stil te
zetten. Lukte niet. Zelfs niet toen ze overgingen tot het gebruik van batterijen. Met alle gevolgen vandien. In
Fukushima wordt gebruik gemaakt van Siemens controleapparatuur...http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/KOQS1300613051.html

Burgemeester Parijs wil gigantische piramide
Complete artikel: www.leparisien.fr
De gemeenteraad van Parijs stemt 28 maart over de
bouw van een 500 miljoen Euro kostende en 180 meter
hoge piramide met de naam Triangle (driehoek) die in
2016 - 2017 klaar zou moeten zijn. Burgemeester
Bertrand Delanoë heeft zich in 2009 ingezet om
hoogbouw weer mogelijk te maken. Er was namelijk
sinds 1975 een wet die stelde dat er niet boven de 37 meter hoog mocht worden gebouwd. Architecten zijn
erg blij met deze wetswijziging maar twee derde van de parijse bevolking heeft geen trek in nieuwe
hoogbouw die het aanzien van de skyline aanzienlijk zal veranderen.
De piramide zal een hotel en kantoren moeten gaan huisvesten en moet volgens ontwerpbureau Herzog &
de Meuron gaan lijken op de piramide van Cheops. Nu staan daar drie van die grote dingen dus het zal toch
om die bekende met de aparte bovenkant gaan.
Dit ontwerpbureau is onder andere bekend van het Vogelnest stadion in Peking en de Alliantz Arena in
München. De met privaat geld (kost de gemeente Parijs niets) gefinancierde toren zal niet alleen ruimte
bieden aan kantoren en een hotel maar ook aan luxe winkels, een panorama restaurant, een zwembad,
hangende tuinen en een Babel achtig "Museum Van de Talen van de Wereld</B
De Parijse "Groenen" zijn het niet eens met het voorstel met als bezwaar dat de gebouwen niet efficiënt met
de energie zullen omgaan. De burgemeester op zijn beurt heeft verzekerd dat het gebouw "environmental
friendly" zal zijn dus maakt u zich daar vooral geen zorgen over... Bovendien zorgt deze toren voor 5000
extra banen dus dat is nog een reden waarom u zich absoluut geen zorgen hoeft te maken.
Dit gebouw is slechts het eerste van zes hoge gebouwen die burgemeester Bertrand Delanoë van plan is te
gaan bouwen. Ze moeten is speciaal daarvoor aangewezen zones gebouwd gaan worden en er zullen zelfs
een paar gesubsideerde huizen (sociale huurwoningen?) in gebouwd worden om het tekort aan woonruimte
tegen te gaan.
Terwijl de bouw van de piramide nog moet beginnen zijn er in het La Defense bedrijven district al 12 hoge
gebouwen in aanbouw waaronder de Tour Generali, lichtbakenLe Phare (de vuurtoren) and the Tour Signal allen hoger dan 300 meter.
De bouwprojecten worden uitgevoerd door het Frans-Nederlandse UniBail-Rodamco (whats in a name).
De bouw van deze projecten zou vertraging op kunnen lopen door de crisis want de inmiddels failliet gegane
bank Lehman Brothers was eigenaar van het belangrijkste gebied in dit zakencentrum en zal bezit daar met
verlies moeten verkopen wat het aanzien van het district niet ten goede zal komen en mogelijk enkele van
deze projecten zou kunnen vertragen.
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Zat ‘Mabel’, ons ‘prinsesje’ in Libië? En welke rol speelt zij?
maart 21, 2011 By: silviavideler
Mabel van ‘ Oranje ‘ Omdat politici standaard hun verantwoordelijkheden ontlopen,
door bijvoorbeeld maar te blijven zitten na een hopeloos gefaalde militaire operatie op
een zonnig strand, blijven wij de meute achtervolgen met de vraag WIE de opdracht
heeft gegeven voor deze tot mislukken gedoemde actie. WAAROM wordt niet bekend
gemaakt wat het doel van de operatie was door een Marine heli aan land te zetten en
de bemanning uit te laten leveren. Zolang deze vraag niet duidelijk wordt beantwoord
is per definitie iedere betrokkene verdacht en medeplichtig aan staatsondermijnende
activiteiten, tot op het allerhoogste niveau.
Uri Rosenthal, Mark Rutte en Maxime Verhagen weigeren na 14 dagen te zeggen welke Nederlanders met
de helikopter gered moesten worden en ontkennen heftig dat er iets aan Ghadaffi is toegezegd om de
bemanning vrij te krijgen.
Er moet volgens hen nog steeds en na 14 dagen een onderzoek plaats vinden naar het hoe en wat er
precies is gebeurd en is het wachten op een de-briefing van de helikopter bemanning. Vervolgens komt
er een brief van Rosenthal aan de Kamer, waarin “uit de doeken wordt gedaan” hoe het zo heeft kunnen
komen. Opnieuw worden we voorgelogen met de meest grove leugens die een normaal denkend mens niet
eens zou kunnen bedenken. Hoe groter de leugen, des te meer mensen het geloven. Een spreuk van Hitler.
De verklaring als zou er NIETS zijn toegezegd aan Ghadaffi om “DE BEMANNING VRIJ TE KRIJGEN”, kan
echter om de volgende plausibele “hypothese” juist zijn.
Mabel van Oranje maakt met de zoon van Ghadaffi afspraken over wapenleveranties. (Overigens precies
volgens het draaiboek zoals zij destijds betrokken was bij de wapenleveranties aan Bosnië ). Vervolgens
diende zij door de helikopter te worden opgepikt samen met Erik Oostwegel en de bijkomende Zweedse
lerares in Sirte. Hier ging iets fout met de getrouwen van Ghadaffi die hiervan niet op de hoogte waren en de
militairen én de “evacué’s werden ter plekke gevangen genomen. Onmiddellijk zwijgt de Libische regering
over deze gevangenneming die op 27 februari heeft plaatsgevonden en laat eerst 4 dagen later op 3 maart
hiervan iets horen op de staatstelevisie. Geschrokken dat Mabel hierbij gevangen genomen is en de
wapenleveranties vanuit bijvoorbeeld Israël in gevaar komen wordt de vrijlating van alle gevangenen door
Libië onmiddellijk langs reguliere weg geregeld. Ook het getwitter van Mabel van Oranje is een paar dagen
afwezig. De bemanning wordt vastgehouden om de wapenleveranties af te zekeren. Op het moment dat de
gevangenneming van de helikopterbemanning op de staatstelevisie verschijnt ( 3 maart j.l.) doet ook Uri
Rosenthal hier verslag van, duidelijk zal zijn, waarom dit niet eerder is gebeurd.
Militair transport KC_10 Erik Oostwegel van Royal Haskoning is inmiddels op 3
maart op Eindhoven aangekomen met de KC-10, een militaire versie van de DC10 en de Zweedse mevrouw in Zweden waar zij absolute zwijgplicht krijgt
opgelegd. Erik Oostwegel is op onbekende lokatie ondergebracht, in afwachting
van het nog uit te dokteren “gemeenschappelijke uniforme verhaal” van het
drama. Mabel van Oranje is uit het zicht verdwenen en schijnt in Ethiopië nog
wat onduidelijks te hebben gedaan, als we haar Twitter timeline mogen geloven.
Er hoefde dus feitelijk in dit geval niets te worden toegezegd aan Libië, om de bemanning vrij te krijgen
omdat er voor die tijd al afspraken in verband met de wapenleveranties waren gemaakt en de bemanning als
een soort onderpand werd vastgehouden tot de wapens en munitie arriveerden.
Op datzelfde moment zien we gebeuren dat het leger van Ghadaffi, welke eerst was teruggeslagen door de
rebellen, met wapenovermacht en verse munitie belangrijke overwinningen bereikt op de rebellen. De
bemanning wordt vrijgelaten.
Obama volgt de lijn van Israël, dat klaarblijkelijk belang heeft Ghadaffi voorlopig in het zadel te houden. We
hebben eerder verwezen naar de mogelijkheid dat het Israëlische kernkabinet al snel besloot middelen ter
beschikking te stellen voor onder andere huurlingen, maar naar wat later zal blijken eveneens
wapenleveranties.
Tot zover de “hypothese”. De correcte antwoorden zullen dit scenario moeten ontzenuwen. Kom maar op
heren ministers. En laat vooral het jonkje Rutte niet in de camera LIEGEN, want dat gaat hem slecht af; dat
is dan tenminste nog een positieve eigenschap van deze “politicus”.
Nagekomen: Heer Hans Hillen, voormalig verslaggever en naar eigen zeggen een groot strateeg op het
gebied van van alles en nog wat, hoeft ook niets meer uit te leggen, zijn geloofwaardigheid is al compleet
afgebroken: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/572858/2011/03/12/Wilders-noemt-Hilleneen-verdwaalde-geest.dhtml
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We willen het weten !!
maart 21, 2011 pineutVoorwoord,
Onderstaande gegevens zullen velen mogelijk shockeren en het
openbaarmaken van deze informatie kan zelfs als zeer gevaarlijk
worden beschouwd. Niettemin moet het voor éénieder duidelijk zijn
dat de gegeven informatie nu niet en nooit niet via de reguliere
Media (lees MainStreamMedia) in de openbaarheid zal worden
gebracht. Bijzonder opvallend daarbij is het feit dat er mondiaal
door de MSM volkomen gezwegen wordt over o.a. MOX.
Zoals in onderstaand artikel de gegeven links de lezer op de
hoogte stelt hoe, en op wat voor manier bedrijven en instellingen
nauw met elkaar verweven zijn, en elkaar ook de hand boven het
hoofd houden. Voor een accuraat inzicht waar het eigenlijk over
gaat is het het beste om het artikel op Niburu als eerste te lezen. In
dat artikel gaat het specifiek over Nederland.
Het is op zich niet zo vreemd dat de MSM daarover het zwijgen
doet, evenals men nooit over HAARP, Chemtrails e.a. omstreden
onderwerpen verslag doet. Het gaat immers om geld, er zijn
enorme bedragen mee gemoeid die in de miljarden belopen. En de
reguliere media zijn wat geld betreft vaak in eigendom van deze
zelfde bedrijven of men heeft er in elk geval een dikke financiele
vinger in de pap. Het zijn deze bedrijven, corporaties en diverse zusterorganisaties die uiteindelijk bepalen
wat de reguliere media de luisteraar en kijker voorschotelt.
HAARP en het Illuminati Kaartspel
Deze kaart uit het illuminati kaartspel uit 1995 ontwikkeld door Steve Jackson geeft een versimpelde
weergave van het inmiddels beruchte en zeer geavanceerde HAARP netwerk dat door wetenschappers
gebruikt en ingezet wordt om o.a. het weer te beinvloeden. Het is echter ook mogelijk om de apparatuur te
gebruiken om via frequenties aardschokken op te wekken. Zo gebruikte China HAARP om het weer te
beinvloeden tijdens de Olympische spelen opdat men alle dagen mooi weer wilde hebben. De eventuele
negatieve gevolgen en/of uitwerkingen die het zou hebben elders nam men op de koop toe. De Olympische
spelen zijn immers big business en voor geld mag en moet alles wijken. De referentie t.a.v. HAARP en de
afgelopen ramp op Japan komt hieronder ter sprake en deze informatie zal velen wellicht van de stoel doen
vallen. Veiligheids Riemen Vast !! Knowing !
De film Knowing uit 2009 met Nicholas Cage is bij de
meesten naar ik aan neem wel bekend, zoniet dan is het
wellicht handig om eerst even deze film te bekijken of het
plot/script te lezen. Het voert hier te ver om dit afzonderlijk te
behandelen. Als de film begint ziet de kijker als eerste de
aftiteling en dat begint direct al met verborgen informatie.
Verborgen omdat het de gemiddelde kijker niet zal opvallen
of omdat men denkt dat het gewoon bij de introductie van de
film hoort. Niets is echter minder waar, in bovenstaande
screenshot van de aftiteling ziet de kijker een rij getallen die overgaan in de film in tekst. Het zijn echter de
getallen waar het om gaat die verborgen informatie bevatten als eerste het getal 81, dit is de landcode van
Japan. Het tweede getal is de 1, dat is de landcode van Amerika. De volgende rij getallen worden pas echt
griezelig, open een nieuw venster met uw browser en type deze rij getallen maar eens in : 43598926370.
Nu krijgt u een scherm te zien met 3 verwijzingen, de 1e verwijst naar een UPS pakket service, als u daarop
klikt krijgt u de melding dat het pakket niet bestaat of dat u geen toestemming heeft om de informatie over
het pakket in te zien.
Nu draaien we de getallen om : 07362989534, type dit in en wacht op het resultaat, ook nu weer staat er als
1e een UPS pakket verwijzing, maar daaronder staan er nog 3 verwijzingen. De laatste verwijzing met de
Chinese tekens is degene waar u op moet klikken. Even geduld tot de pagina geladen is, dit kan even duren.
Nu krijgt u locatie coordinaten te zien en waar verwijzen die naar ? Precies een locatie in Amerika. Bizar ?
De betekenis van het laatste getal 6 zoals te zien in de screenshot blijft vooralsnog onduidelijk.
Het kan nog veel extremer.
U wilt immers nog meer bewijzen. Dat kan. Als eerste moet u dan deze film trailer gaan bekijken, “Battle of
L.A.”
Tijdens het kijken naar deze trailer moet u zeer goed luisteren wat de voice over zegt en wat er aan details
getoond wordt. Gedaan ? Anders nog maar een keer zodat het goed tot u doordringt ! Surf dan naar deze
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site : Real UFO’s U ziet als u naar beneden scrolled 2 krantenkoppen, waarvan 1 in bovenstaande trailer te
zien is.
Beide zijn echter echte kranten die hier te vinden zijn : Nov. 6 1957 L.A. Times & Feb 25 1942 L.A. Times
En nu komt het griezelige : Klik op de betreffende krant en kijk naar de datums en de onderwerpen van de
krant.
Gedaan ? Ok : de Film “Battle of L.A.” is uitgebracht op 11 Maart 2011 !!!
Dat is precies de datum waarop de Aardbeving Japan trof en daarna overspoeld werd door een tsunami !
Nu wilt u natuurlijk weten wie er o.a. achter zitten ? Als u goed heeft opgelet in de trailer heeft u gezien dat
er aan het begin op 8 seconden links boven een Café te zien is met de naam “Chase Cafeteria”
Dat Café is het “J P Morgan Chase Cafeteria” in New York !
Begint u het al eng te vinden ? Zit uw veiligheids riem goed vast ? Het wordt nog veel enger !!
Toekomst voorspellingen door de Media
Dit is een andere trailer van de film “Battle of L.A.” ook hier geldt dat u als kijker zeer goed dient op te letten
en te luisteren. De informatie waar het omgaat flitst voorbij tussen 24 en 25 seconden en is dus maar heel
kort te zien.
Als u goed heeft opgelet, en dat heeft u, en als u goed kijkt
dan ziet u een wit vlak met getallen met in het midden een
vorm van een vizier. Het gaat om de getallen, die vormen de
coordinaten : 23.12.24.,7.52
Als u deze coordinaten in Google Earth invoert komt u uit op
: “7, Popular del P.r.i., Chilpancingo, GRO, Mexico”
In onderstaande trailer ziet u op 19 sec. een ring over
Mexico alsof Mexico in het vizier genomen is.
Op excact 33 seconden verschijnt er een datum en tijdstip in
beeld : 11 April 2011 04:46:02 GMT
Naschrift : Voor een goed zicht op de details in bovenstaande trailers is het het beste om ze frame voor
frame in volledig scherm te bekijken, dit kost enorm veel tijd en je moet goed kijken maar er zitten behoorlijk
wat zaken in verborgen die de argeloze kijker ontgaat. Een paar voorbeelden : in het eerste clipje op 38 sec.
zie je een TV scherm in beeld let op de tekst ! In het 2e clipje op 47 sec. zie je een TV scherm op de
achtergrond, lees de tekst op dat scherm ! In de clip zie je ringen waar vuur doorheen wordt geschoten dat is
HAARP ! De clip eindigt met 03-11-11, denk aan Japan ! In het onderste clipje zitten de meeste zaken
verborgen belangrijke details op 37 sec. en op 2.03 op de achtergrond zie je een Tsunami met vuur
erbovenop net zoals in Japan !
Vr. Gr. Pineut
Bron en video’s: http://pineut.wordpress.com/2011/03/21/we-willen-het-weten/

Is er iets mis met onze maan en zon?
Ingevoerd:
22-03-2011
Geplaatst door: Redactie Earth Matters
Er gaan al een poosje geluiden rond dat er iets niet helemaal klopt met
onze maan en onze zon, geluiden die beweren dat de maan zich
momenteel niet bevindt waar die zou moeten zijn en dat de zon niet
reageert hoe hij zou moeten reageren momenteel. Dit hebben we kort
behandeld in een vorig artikel.
Volgens enkelen zou de maan zich zo'n 90 graden buiten zijn normale
baan om de aarde bevinden. Echter beweren anderen dat het niet aan de maan ligt, maar aan onze aarde!
Volgens deze geluiden zou juist de aarde een verandering zijn ondergaan waardoor het lijkt als of de maan
van baan veranderd is. Gezien de verschuivingen na de recente seismische en vulkanische activiteiten, zou
dit laatste best wel eens waar kunnen zijn.
De zon zou met zijn recente activiteiten aangeven dat het niet met de verwachte cyclus en activiteit bezig is.
Haast wekelijks kijken de experts weer op door onverklaarbare gebeurtenissen in of om de zon
Bronen video’s: http://www.earth-matters.nl/52/1880/media/is-er-iets-mis-met-onze-maan-en-zon.html
Anderen beweren weer dat er helemaal niks mis is met de aarde of de maan. Dat al die andere geluiden
voornamelijk gebaseerd zijn op misinformatie en verkeerd begrijpen van gegevens.
Momenteel is het voornamelijk nog een 'welles nietes' gesprek op internet. Maar er lijkt meer waarheid te
zitten in de bewering dat de maan inderdaad veranderingen is ondergaan.
Met dank aan Marjon Beukering van www.pan-holland.nl voor de tip...
Bron: www.youtube.com
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Mabel van oranje en de val van de monarchie
Bron Herstel de Republiek.com
OPROEP AANVULLENDE INFORMATIE !
Een oproep voor een ieder die in deze aangelegenheid aanvullende informatie kan verstrekken die kunnen
leiden tot extra harde bewijzen.
De informatie zal zonder bronvermelding met uiterste discretie worden behandeld. Stuur de redactie een
bericht via de ”tip voor de redactie” kolom ter linkerzijde. Wij nemen vervolgens contact met u op.
Het Onderzoeksteam van Herstel de Republiek heeft de koppen bij elkaar gestoken om een conceptregeringsverklaring op te stellen die, anders dan te doen gebruikelijk in de politiek, de waarheid beschrijft, of
althans in hoge mate zal benaderen. Met deze regeringsverklaring, kunnen de ministers van Defensie en
Buitenlandse Zaken hun leugens voor zich houden, zo ook de vice-premier van CDA huize. De ministerpresident kan deze verklaring voorlezen aan de voltallige Staten Generaal, het hoofd van de regering is vrij
aan de vergadering deel te nemen, bij gebreke waarvan het wordt aangenomen, dat zij de verklaring volledig
onderschrijft. In afwijking van de republikeinse norm om gewone woorden met kleine letters te schrijven,
wordt nu de volledige titulatuur aangehouden, teneinde het lezen voor de minister-president te
vergemakkelijken. De inhoud is al moeilijk genoeg. Zijn voorganger Balkenende had de gewoonte om
moeilijk uitspreekbare woorden te verbasteren tot afkortingen naar eigen inzicht en dergelijk gebrabbel dient
nu te worden voorkomen.
AAN ALLE NEDERLANDERS, AAN ALLE LANDGENOTEN!
Leden van de Staten Generaal!
Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom Libië van een aantal weken geleden en de consequenties
ervan, richt ik het woord tot u in nederigheid. We zetten de ontwikkelingen nog eens op een rijtje en
verbinden de nodige consequenties aan hetgeen staatsrechtelijk niet door de beugel kan. Een recent
voorbeeld daarvan is het fabeltje wat ik heb opgehangen door te beweren dat ik in deze kwestie “geheim
overleg” heb gevoerd met de fractieleiders. Een aperte leugen, die ik eerst heb verkocht als een
“vergissing”, wat natuurlijk óók weer gelogen is. Dit liegen, misleiden en verdraaien van de feiten is een
onontkoombaar gevolg van de idiote constructie die we hier de “constitutionele monarchie” noemen.
Hare Majesteit de Koningin heeft het behaagd een Staatsbezoek te brengen aan de Sultan van Oman,
Qaboos bin Said al-Said en aldus is deze ingepland voor 6 maart 2011. De Sultan is voornemens vier
oorlogsschepen bij de firma Damen Shipyards aan te schaffen ter waarde van enkele honderden miljoenen
Euro’s, hetgeen dit staatsbezoek urgent maakte. Aansluitend was een bezoek aan Qatar gepland teneinde
de oliebelangen voor Royal Dutch Shell veilig te stellen; u bent immers allen bekend met het forse aandeel
van Hare Majesteit in Royal Dutch Shell, wat geschat zou kunnen worden op een waarde van minimaal € 20
miljard. Het fregat met de naam De Ruijter werd op topsnelheid als showmodel speciaal voor reclamedoeleinden naar de havenstad Muscat gezonden. De hoge kosten van die promotie-actie kunnen niet
worden doorbelast aan Damen Shipyards, dan weet u dat alvast.
Door de ontstane onrust, welke vanuit andere Arabische staten was overgeslagen naar het sultanaat Oman,
was er haast geboden om de geldtransactie voor de fregatten bij de Kredietverzekeringsmaatschappij (met
garanties van de Nederlandse Staat, lees: belastingbetaler) te verzekeren. Bovendien moest uit Oman nog
geld worden getransferreerd indien voor de Sultan de nood aan de man kwam en deze onverhoopt zijn
biezen zou moeten pakken. Gebruikelijk is dan, dat Hoogheden elkaar op kosten van u allen behulpzaam
zijn. Deze transactie kon het best worden afgehandeld door Hare Majesteit, met behulp van haar
schoondochter Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima. Maar degene die het meest en snelst heeft
bijgeleerd als het gaat om dit soort grote geldbedragen is Prinses Mabel van Oranje natuurlijk, dat spreekt
voor zich. Alles was reeds geregeld, Prinses Mabel zou in eerste instantie haar wapentransactie in een
gesprekje in Libië met Saif al Islam Khadaffi Jr. en daarna de geldtransactie vanuit Oman veilig stellen.
Prinses Mabel van Oranje met haar ervaring is onmisbaar bij het onderbrengen van grote sommen geld.
Haar echtgenoot strijkt veelal met de eer, maar zijn vrouw doet het echte zware werk, hetgeen de Familie
uiteraard heel fijn vindt en goed bevalt.
Maar er ging iets ernstig mis! Heel ernstig zelfs, want Mabel van Oranje verdwaalde op 23 februari 2011 in
de woestijn van Libië en heeft dat conform afspraak getwitterd door middel van een code bericht: The
carnage in Lybya must stop. Op 24 februari 2011 beschikte Mabel van Oranje niet meer over de
mogelijkheid om op een of andere manier contact op te nemen of te twitteren en aldus brak de paniek in
volle hevigheid ten paleize uit, want waar was Mabel in terecht gekomen? Na verloop van tijd werd zij
evenwel getraceerd buiten Tripoli, samen met Erik Oostwegel, CEO van Royal Haskoning, naar mijn
informatie een studiegenoot van Prins Friso van Oranje. Majesteit’s collega-Bilderberger Maxime Verhagen
werd bij de Koningin ontboden met de opdracht om terstond richting Malta/Tripoli te vliegen om met alle
denkbare middelen de veiligheid van Mabel te bewerkstelligen. Alles werd uit de kast gehaald. Het marinefregat Tromp werd in de omgeving van Malta in de hoogste staat van paraatheid gebracht en de helikopter
onder commando van de bekende piratenverdelgster Luitenant Yvonne Niersman werd ingeschakeld om
vanuit Malta enkele vluchten naar Tripoli uit te voeren, teneinde Mabel aldaar uit de gevarenzone te halen.
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Door de hevige gevechten en instabiele situatie in en rond Tripoli konden Mabel van Oranje en CEO Erik
Oostwegel Tripoli niet meer bereiken en zij werden naar Sirte gedirigeerd voor een “pick up”. Tegelijkertijd
werd de Tromp eveneens naar de Libische kustwateren, vlak buiten de territoriale zeegrens gedirigeerd en
kwam daar op 25 februari 2011 aan. Op 26 februari 2011 laat de Nederlandse ambassadeur, die zich niet
buiten Tripoli kan begeven, weten, dat twee Nederlanders van buiten Tripoli onderweg zijn naar Benghazi.
Op 27 februari 2011 wordt in opdracht van het Hare Koninklijke Hoogheid de Koningin nabij Sirte met de
boordhelikopter een reddingsactie uitgevoerd om Mabel van Oranje in veiligheid te brengen. Zou
echter deze reddingsoperatie niet zijn mislukt, dan gebiedt de eerlijkheid te zeggen, had hier waarschijnlijk
na het uitdelen van Koninklijke Onderscheidingen geen haan naar had gekraaid en was dit op een ieders
conveniërende wijze in de reeds in gereedheid gebrachte doofpot terecht gekomen. Waarna in alle stilte
bijzetting in de Haagsche DPG had kunnen volgen en de zaak definitief zou zijn afgerond. Dit is een
gebruikelijke procedure in dit land, voor het geval u hier nog niet van op de hoogte was.
Maar deze reddingsoperatie mislukte echter door niet nader verklaarde omstandigheden en de ongerustheid
bij Hare Majesteit nam onheilspellend toe. In ongewisheid over de veiligheid en beschikbaarheid van Mabel
van Oranje besloot zij derhalve op 27 februari 2011 het Staatsbezoek aan Oman af te zeggen, zoals de
ministers is wijgemaakt, maar naar later blijkt tot een zogenaamde privé-afspraak te zijn omgebouwd en de
minister president niet anders kon, dan dit te accepteren om Hare Majesteit niet in verlegenheid te brengen,
U weet immers, dat zij onschendbaar is en derhalve geen ander orgaan “gezag kan afdwingen”, zoals ons
door de staatsrechtgeleerde Professor Jan Willem Sap nog eens duidelijk is gemaakt, zodat het dus wel
MOET kloppen. Op 28 februari 2011 maakt het NRC van dit besluit melding.
In de tussentijd en in afwezigheid van minister en vice-premier Maxime Verhagen in Nederland, werd Elco
Brinkman door het CDA naar de debatten voor de Provinciale Staten gestuurd. Door de bekendheid met de
diplomatieke mores werd Maxime Verhagen, nabij Libië aanwezig, ingeschakeld. De mislukte operatie moest
geheim gehouden worden en de veiligheid c.q. beschikbaarheid van Mabel van Oranje diende in goede
banen te worden geleid. Het lukte Verhagen langs diplomatieke weg de finaal mislukte reddingsoperatie tot 2
maart 2011 geheim te houden. Zowel de Nederlandse media alsook de Libische Staatstelevisie zwegen tot 2
maart. Langs reguliere weg werden in de tussentijd in het geheim en uit het zicht, Erik Oostwegel en Mabel
van Oranje geëvacueerd.
Eric Oostwegel kwam 3 maart 2011 op Nederlandse bodem in Eindhoven aan en dook op een ons bekende
plaats onder om te worden gebriefd. Mabel twitterde op 2 maart 2011 officieus via code vanuit Oost-Afrika
(of elders, geruchten spraken over Israël of Londen, niemand die het weet) haar beschikbaarheid voor
eventuele verdere acties of transacties. Minister Maxime Verhagen bezocht aansluitend het staatshoofd voor
de-briefing en kon zich nog net op tijd voor de Provinciale Staten verkiezing voegen bij zijn CDA-vrinden, om
desgevraagd op de hem bekende wijze van onnozele guitigheid te verklaren dat hij even afwezig was
geweest voor een skivakantie. Wij konden op dat moment onze lol niet op, want ook na de val van ons noodkabinetje zouden we uit een keur van lucratieve aanbiedingen hebben kunnen kiezen, zonder enig bewijs
van gebleken geschiktheid, fantastisch!Het loopt echter geheel anders, landgenoten. We beseffen ons ten
volle, dat de volstrekt onwenselijke, volksonvriendelijke en staatsgevaarlijke verstrengeling van
commerciële Koninklijke Belangen met die van de politiek, volkomen onhoudbaar is geworden en dienen
derhalve met directe ingang ons ontslag in. En wat Hare Majesteit de Koningin doet, moet u haar zelf maar
vragen, want daar kom ík niet meer, noch voer ik het woord voor haar, noch wens ik voor haar schaamteloos
gedrag op te draaien omdat zij zogenaamd onschendbaar zou zijn. Ik dank u en vaarwel, landgenoten!
Tot zover de afscheidsverklaring van het kortstondig gedoogkabinetje, een afgeleide van het Leidsche
Meelopers Gilde en met een premier die het als zijn hoofdtaak ziet NIEMAND in de weg te lopen en hare
majesteit al helemaal niet! Eveneens verheugd over de afloop besloot de van amsberg sr. op 2 maart 2011
de minister-president mee te delen dat op 9 en 10 maart 2011 een bezoek zou worden gebracht aan Oman
en Qatar. De minister-president heeft dit de Kamer bevestigd op 4 maart 2011. Deze hele affaire, waarin van
begin tot eind door de hoogst mogelijke instanties is gelogen en misleid, is voor het Onderzoeksteam reden
genoeg om Drs. Rutte op de noodzaak te wijzen het ontslag van de voltallige incompetente en door deze
affaire corrupt gemaakte regeringsploeg, inclusief de door hem zo gerespecteerde hoofdoorzaak van de
problemen, zijn Majesteit, aan te bieden aan het Nederlandse volk en met directe ingang nieuwe
verkiezingen uit te schrijven. Het is hier immers zodanig geregeld, dat het ongekozen staatshoofd deel
uitmaakt van de regering. Doordat het hopeloos disfunctionerende staatshoofd in deze kwestie en de
onverbiddelijke opvolging door haar incompetente zoon, de beoogde democratische rechtsstaat structureel
in gevaar en verlegenheid wordt gebracht, zal een Werkgroep Grondwet 2011 worden geformeerd. Om het
staatsbestel dat na 200 jaar stilstand catastrofaal is vermolmd en gedegenereerd definitief te moderniseren,
is een nieuwe Grondwet noodzakelijk en moet bij referendum worden goedgekeurd. Op gepaste wijze zal
hopelijk snel de Vrije Republiek der Nederlanden uit worden geroepen. Met dank aan Mabel van Oranje,
sneu voor haar dat we in de Republiek niet aan lintjes doen…… Hier nog wat meer informatie over ons
Mabeltje en haar definitie van “Liefdadigheid.
Moet Nederland eindelijk weer een Republiek worden?
STEM HIER - Bron Herstel de Republiek.com
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Europese Denktank: Ramp Japan versnelt wereldwijde systeemcrisis en implosie VS
's Werelds grootste obligatie investeringsfonds doet alle Amerikaanse schatkistpapieren van de hand
In het Japanse Ishinomaki lijkt alleen een replica van het
Amerikaanse Vrijheidsbeeld nog overeind te staan. In de
financiële wereld ligt de situatie totaal anders.Naast de
dramatische humanitaire gevolgen heeft de gecombineerde
aardbeving/tsunami/kernramp in Japan nog andere, grote
consequenties die wereldwijd gevoeld zullen worden. De
Europese Denktank LEAP/E2020 meent dat de wereldwijde
systeemcrisis erdoor zal versterken en dat Japan, dat
gedwongen zal zijn om een groot deel van zijn Amerikaanse
schatkistpapieren te verkopen om zo de economie te
stabiliseren en weer op gang te helpen, de implosie van de
VS zal versnellen.
Het zaad voor het in elkaar klappen van de Amerikaanse staatsobligatie markt -waarmee het land haar
uitgaven en schulden financieert- is gezaaid nu China, dat zo'n 20% van deze waardepapieren bezit, zich
steeds terughoudender opstelt met het opkopen van nieuwe Amerikaanse staatsschulden. Feitelijk is er nu
maar één koper overgebleven: de Amerikaanse Federal Reserve. Een belangrijk teken aan de wand is dat
PIMCO, 's werelds grootste obligatie investeringsfonds, eind februari -dus nog vóór de ramp in Japanbesloot om zijn Amerikaanse schatkistpapieren van de hand te doen.Het effect van deze schok wordt nog
eens versterkt door de noodzakelijke forse bezuinigingen in Amerika, de grote crisis in de lokale (staten en
steden) obligatiemarkt, de onmogelijkheid om nóg een ronde ongelimiteerd geld bijdrukken (Quantitave
Easing 3) in te lassen, de aanstaande onvermijdelijke rentestijgingen met op de achtergrond de wereldwijde
inflatie en het einde van de dollar als veilige haven voor internationale beleggers. Al deze zaken versterken
elkaar en zullen al in het tweede kwartaal van dit jaar leiden tot een hevige schok en in de tweede helft van
2011 de instorting van de Amerikaanse staatsobligatiemarkt inluiden.
Wat de zaken er voor de VS niet beter op maakt is de patstelling tussen de Democraten en de
Republikeinen, waardoor de Amerikanen geen enkele strategie lijken te hebben, noch de wil of de
mogelijkheid enige actie te ondernemen om de gevolgen van deze schok op te vangen. Dit zal de komende
crisis in de VS alleen maar erger maken.
Alleen China kan Japan weer overeind helpenLEAP/E2020 stelt dat het internationale systeem de
enorme verwoestingen in Japan, de derde (of vierde) grootste economie van de wereld, zoals eerder
voorspeld niet meer kan opvangen. Japan was al ernstig verzwakt door een chronische economische crisis
die al 20 jaar duurt en waardoor het land één van de grootste schuldenlasten ter wereld heeft opgebouwd.
Nu zijn er opnieuw enorme sommen geld nodig om de schade aan de infrastructuur en de economie te
herstellen, en dat terwijl er grote verstoringen zijn in de electriciteitsvoorziening en in de commerciële en
industriële bevoorradingsketens.Tokyo behoort samen met New York en Londen tot de drie belangrijkste
financiële centra ter wereld, en de Japanse economie speelt een vitale rol bij het leveren van elektronische
componenten aan de wereldwijde economie. De rampen in Japan zullen de trend dat China steeds meer
invloed krijgt versnellen, vooral omdat China het enige land is dat voldoende financiële middelen heeft om de
Japanse economie weer op de been te helpen. Dit zal de positie van de Verenigde Staten en Groot
Brittannië op het wereldtoneel verder verzwakken.
Daarnaast zal de Japanse crisis de wereldwijde inflatie aanwakkeren, omdat er een tekort zal ontstaan aan
veel vitale elektronische onderdelen (van computers tot flatscreen tv's), waardoor de prijzen hiervan zullen
stijgen. Hetzelfde geldt voor de wereld voedselprijzen omdat Japan, waar de economie vrijwel tot stilstand is
gekomen, fors meer zal moeten importeren nu één van de belangrijkste landbouwgebieden van het land
ernstig is getroffen. Tevens zal de yen door massale geldinjecties van de Japanse centrale bank in waarde
dalen en zullen de enorme sommen geld die Japan nodig heeft voor wederopbouw ervoor zorgen dat de
wereldwijde 'leenkosten' voor geld stijgen, waardoor ook de rentetarieven omhoog zullen gaan.
Worst Case ScenarioHier is niet een nog altijd mogelijk 'worst case scenario' opgenomen, de ultieme ramp,
als een reactorexplosie in de Fukushima kerncentrale -net als bij Chernobyl in 1986- zal leiden tot
radioactieve fallout. Het grote verschil met Chernobyl is dat in de Japanse regio meer dan 30 miljoen
mensen wonen en dat dit gebied het hart is van de leveranties van een aantal belangrijke wereldwijde
basisgoederen. Als dit wegvalt dan zal er naast een ongekende humanitaire ramp tevens een wereldwijde
economische en financiële catastrofe ontstaan.
Los van deze eventuele allerergste calamiteit zal de wereldwijde systeemcrisis hoe dan ook verergeren en
zal de Amerikaanse staatsobligatiemarkt in de tweede helft van 2011 het eerste grote 'bijkomende'
slachtoffer van de crisis in Japan zijn. En dat op zich zal genoeg ernstige gevolgen hebben voor de hele
wereld en voor de VS in het bijzonder.
Xander - Bron: LEAP/E2020
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Libië operatie verliest nu al stoom terwijl Gadaffi zich ingraaft
Arabische steun weggeëbt - Moslims protesteren in 8 landen tegen militaire acties
Een Libische tank explodeert na een luchtaanval van de
anti-Gadaffi coalitie.Vier dagen nadat de WesterseArabische gelegenheidscoalitie met veel bombarie besloot
om een no-fly zone boven Libië in te stellen begint de
operatie nu al stoom te verliezen. Er zijn slechts zes
vliegtuigen permanent in de lucht, net genoeg om boven
Benghazi de no-fly zone te handhaven - niet boven de rest
van Libië. Terwijl Gadaffi zich ingraaft voor een eventuele
langdurige guerrilla oorlog zijn de deelnemende landen het
in toenemende mate oneens over hoe het nu verder moet.
De VS ziet het afzetten van Gadaffi niet als haar taak en de
overige landen zijn onmachtig om militair de nodige potten te breken om de rebellen voldoende ademruimte
te geven (1).
Het begon zaterdagavond nog zo heftig, met Franse luchtaanvallen op Libische tanks, 112 Amerikaanse en
Britse vanaf zee afgevuurde Tomahawk kruisraketten en zo'n 40 bommen afgeworpen door Amerikaanse B2 Stealth bommenwerpers. Gisteren werden er echter slechts 12 kruisraketten afgevuurd, en dan nog alleen
op Gadaffi's kampen aan de kust, omdat er niet voldoende informatie beschikbaar was over de rest van de
oorspronkelijke 31 geselecteerde doelwitten.
De militaire operatie tegen Gadaffi moest eveneens aanzienlijk worden ingeperkt vanwege de vaagheid van
de overheden van de deelnemende landen omtrent het doel van de acties. Terwijl de politieke leiders in
Washington, Londen en Parijs elkaar tegenspraken omschreven de militaire commandanten de aard hun
missie tot de in de VN-Veiligheidsraad resolutie nr. 1973 gestelde beperkingen.
Amerika vaag en cynisch, andere landen onmachtig
De onenigheid tussen de VS, Groot Brittannië en Frankrijk over de doelstellingen van de militaire operatie
bracht pijnlijk aan het licht dat noch de Engelsen, noch de Fransen, noch beide landen gezamenlijk in staat
zijn om de no-fly zone boven Libië te handhaven. Tenzij de Amerikanen besluiten om meer vliegtuigen in te
zetten zal het grootste deel van het Libische luchtruim vrijelijk toegankelijk blijven voor Gadaffi's
luchtmacht.Tot en met vandaag lijkt niets erop dat Washington hiertoe bereid is - integendeel. De regering
Obama maakte duidelijk dat de VS zich beperkt tot ondersteunende taken, zoals de inzet van elektronische
waarnemingsvliegtuigen en niet nog meer gevechtsvliegtuigen. De Afrika commandant van het Amerikaanse
leger, generaal Carter Ham, verklaarde op zijn basis in Stuttgart, Duitsland, dat (het afzetten van) Gadaffi
geen onderdeel van 'onze missie' is. Hij wees erop dat de Veiligheidsraad alleen het beschermen van
burgers had goedgekeurd, en niet steun voor de Libische oppositie.
In zijn laatste commentaar bleek de zowel vage als cynische houding van president Obama: 'Het doel van de
door de VN goedgekeurde militaire actie in Libië is het beschermen van burgers, géén regime verandering.
Maar het doel van het Amerikaanse beleid is het vertrek van Muammar Gadaffi.' Obama legde niet uit hoe
dat zonder grotere Amerikaanse militaire steun dan moet gebeuren.De Britse premier David Cameron en de
Franse president Nicholas Sarkozy hopen nu juist dat Gadaffi wél afgezet kan worden. De Amerikaanse
minister van Defensie Robert Gates kondigde in Londen echter aan dat de VS binnen enkele dagen het
commando van de Libië operatie zal overdragen. Frankrijk en Groot Brittannië -waar slechts één derde van
de bevolking de acties tegen Libië steunt (5)- hebben echter niet de macht om een leidinggevende rol in het
offensief te nemen, en die paar vliegtuigen uit Spanje en Noorwegen zullen daar weinig aan kunnen
bijdragen.
Arabische steun weggeëbt
Daarnaast melden militaire bronnen dat de beschrijvingen van enthousiaste Libische rebellen die zouden zijn
aangemoedigd door de afgevuurde kruisraketten op zijn best misleidend waren (2). De rebellen beschikken
over slechts één georganiseerde groep, een gedeserteerd A-Saiqa commando team. Om enige kans te
maken tegen de troepen van Gadaffi zou dit team steun moeten krijgen van Amerikaanse, Britse en Franse
grondtroepen. Dat gaat echter niet gebeuren. De VS wil absoluut geen Amerikaanse militairen in Libië
inzetten, en alles wat Groot Brittannië en Frankrijk kunnen doen is het gereed houden van enkel kleine
commando eenheden (3).
Wat de situatie extra moeilijk maakt is het feit dat de Arabische steun voor de anti-Gadaffi coalitie -wat een
voorwaarde voor de NAVO was om mee te doen- snel weggeëbt is. In Griekenland, Italië, Engeland, Malta,
Egypte, Pakistan en de Fillippijnen gingen woedende moslims de straat op om te protesteren tegen de
militaire actie tegen Libië (4). Slechts één Arabische land, Qatar, was bereid om vier vliegtuigen te leveren
voor het handhaven van de no-fly zone. Deze toestellen zijn gestationeerd in Italië en mogen niet verder
vliegen dan tot de Libische kust in zicht is. De Verenigde Arabische Emiraten boden aanvankelijk ook hun
steun aan maar hebben geen enkel toestel ter beschikking gesteld.Gadaffi's positie versterkt
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Gadaffi spint ondertussen garen bij al het geaarzel, getreuzel en getwijfel. In tegenstelling tot wat de media
berichtten zijn de modernste Libische luchtdoelraketten niet uitgeschakeld door de Westerse aanvallen,
omdat hij deze tijdig in veiligheid had gebracht, ver buiten het bereik van de Britse en Franse vliegtuigen.
Wetende dat Saudi Arabië, Egypte en Syrië tegen een buitenlandse militaire interventie zijn beseft Gadaffi
heel goed dat de huidige lucht- en raketaanvallen niet wekenlang kunnen worden volgehouden, tenzij deze
worden gevolgd door een grootschalige invasie.Aangezien deze er niet lijkt te komen zal Gadaffi zich juist
gesterkt weten en zullen de rijen in Libië zich aaneen sluiten tegen iedere buitenlandse inmenging. De
Libische leider had zondag zijn antwoord al klaar en zei dat hij een miljoen Libiërs zou bewapenen. De acties
tegen de Taliban en al-Qaeda in Afghanistan hebben laten zien dat dit soort guerrilla oorlog achtig verzet
nauwelijks te breken is met enkel lucht- en raketaanvallen.
Xander - (1) DEBKA ; (2) DEBKA ; (3) This is Somerset ; (4) 20 Minuten ; (5) The Star

Weerman moest zwijgen over 'atoombom' boven België
Ingevoerd: 22-03-2011, Geplaatst door: Redactie Earth Matters
Bron:
De Standaard

(De Standaard) In de nasleep van de kernramp in Tsjernobyl kwam
onverwachts ook de pionier van de weerpraatjes, wijlen Armand
Pien, in het vizier. De kwestie of hij nu al dan niet gelogen had over
de nucleaire wolk die over Europa trok, was jaren later nog een hot
item.
Had hij gelogen of niet? Uit een korte reconstructie blijkt dat hij bij
gebrek aan informatie een inschattingsfout maakte en op bevel van hogerhand informatie heeft verzwegen.
Op 26 april 1986 ontploft de kernreactor in Tsjernobyl, een nucleaire wolk ontwikkelt zich in de atmosfeer.
De Russen zwijgen als vermoord. Tot op 28 april Zweedse wetenschappers verhoogde radioactiviteit
vaststellen.Gifwolk
Er wordt in heel Europa met een bang hart gekeken in welke richting de 'gifwolk' drijft. Op basis van zijn
weerkaarten besluit Pien dat er in België geen gevaar dreigt. In zijn weerpraatje van woensdag 30 april wijst
hij op de zuidoostelijke luchtstroming boven België. Op donderdag 1 mei drijft de wolk richting Balkan en op
2 mei, zo zegt Pien, bereikt die Griekenland. 'De wolk komt niet in onze richting', luidt zijn geruststellende
boodschap. 'Voor onze gebieden is er niet het minste gevaar.'
Wat Armand Pien, door de stilzwijgendheid in Rusland, niet weet is dat de 'wolk' véél groter is dan gedacht
én dat die al veel verder is doorgedrongen over Europa. Dat blijkt uit een computersimulatie die achteraf op
basis van meetresultaten wordt gemaakt door het Franse 'Institut de radioprotection et de sureté nucleaire'.
De wolk sluipt wél richting België. Niet vanuit het noorden of het oosten maar vanuit het zuiden,
meegedragen door de luchtstroming die Pien perfect beschrijft.
Vrijdagochtend 2 mei zegt Pien tijdens zijn wekelijkse weerbabbel met Lutgart Simoens op Radio 2 opnieuw
dat er geen gevaar dreigt. In de gang van het omroepgebouw loopt hij een collega tegen het lijf die hem het
slechte nieuws brengt: er is 15.000 bequerel (de eenheid voor radioactiviteit) gemeten boven België, terwijl
dat normaal 15 is. De wolk is al gearriveerd. Eigenlijk al sinds 1 mei, via Luxemburg.
Er wordt op het hoogste echelon vergaderd bij het KMI en de BRT. KMI-baas dokter Malcord en BRT-baas
Karel Hemmerechts staan in nauw contact met het kabinet van toenmalig staatssecretaris van Leefmilieu
Miet Smet. Pien vindt dat hij de feiten niet kan verzwijgen tijdens zijn weerpraatje die vrijdagavond. De
hamvraag wordt uiteindelijk: gaat het regenen of niet? Valt de nucleaire vervuiling in de vorm van neerslag
op de grond of waait de radioactiviteit over? Het verschil tussen een klein incident en een kleine catastrofe,
beseft Pien.Gelukkig droog
Omdat voorspeld wordt dat het grotendeels droog zal blijven, hakt de BRT- en de KMI-top de knoop door.
Pien mag informatie geven. Maar alleen meteorologische, getuigt hij later. De weerman mag dus 's avonds
zeggen dat de wolk boven het land hangt maar niet hoe zwaar de radioactiviteit wel is. Op 3 mei verlaat de
radioactieve wolk het Belgisch luchtruim. Het heeft niet geregend, een beetje gemiezerd. 'Ik mocht bij de
bevolking geen paniek zaaien', zei Pien (weerman tot 1990, overleden in 2003) in zijn latere
afscheidsinterviews. Er is die dag op het KMI enorm gegokt. 'We hebben geluk gehad dat het die dag niet
geregend heeft. Echt waar. Want in dat geval waren de gevolgen veel erger geweest. Het was een
atoombom die boven België hing.'
Bron: www.destandaard.be
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Een zeer opmerkelijke rekensom en getal: 11
maart 23, 2011 By: silviavideler
Veel mensen weten inmiddels dat er met de ’11′ iets aan de hand is.
Dat geldt trouwens ook voor U! Reken maar na!
Bijvoorbeeld: Neem de laatste 2 cijfers van het jaartal waarin u geboren bent.
Voeg daarbij het aantal jaren dat u DIT lopende jaar oud wordt of geworden bent en u komt ALTIJD uit op:
111 !!!!
MAAR PAS OP: DAT GELDT ALLEEN DIT JAAR: 2011
DAT ‘APARTE EN VREEMDE’ REKENSOMMETJE GING VORIG JAAR EN EVENTUEEL VOLGEND
JAAR NIET OP!!!! ALLEEN IN: -2011Maar er is meer aan de hand met die 11!
Dit jaar gaan wij met z’n allen vier zeer opmerkelijke data ervaren:
1/1/11
1/11/11
11/1/11
11/11/11
en dat is niet alles.
Neemt een ieder notitie ervan en heeft iedereen het door???? ….
11 nov 1918
Vrede 1e wereldoorlog getekend om 11 minuten over 11
22 nov (3×11) John F Kennedy vermoord
11 sept 1991
Toespraak Bush sr over nieuwe wereldorde
11 sept 2001
World Trade Centre bom aanslag NY
11 jan 2010
Overstroming Haïti
11 maart 2004 Metro bom Madrid
11 nov 2004
Jasser Arafat sterft11 maart 2006 Slobodan Milosevic sterft
11 dec 2004
Prins Bernhard begraven
11 maart 2011 Aardschok Japan
Vreemd ?

Bilderberg Meeting dit jaar in Zwitserland
di, 22/03/2011 - Ivo
Het hing al een tijdje in de lucht maar het lijkt nu officieel. De
Bilderberg Meeting 2011 zal gehouden worden in het ressort
stadje van St. Moritz, in het zuidoosten van Zwitserland van 9
tot 12 Juni. James P. Tucker Jr., de man die de Bilderberg
groep al jaren op de voet volgt bevestigde deze week de
mogelijke locatie. Vorig jaar werd de Bilderberg meeting
gehouden in Spanje waarbij diverse leden van We are Change
(EU) aanwezig waren om hun ongenoegen te uiten. Ook dit jaar
zullen vele leden van We Are Change uit zowel Amerika als
Europa aanwezig zijn in Zwitserland om rapportage te doen
over de bijeenkomst en onze ongenoegen te uiten. Daarnaast is
het een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Ook vanuit We Are Change
Holland zullen leden afreizen naar Zwitserland voor de jaarlijkse bijeenkomst.
De Bilderberg is de meest exclusieve en geheime club ter wereld. Om te worden toegelaten, moet je een
multinationale bank, een multinational of een eigen land in je bezit hebben. Sinds de eerste vergadering in
1953 wordt de bijeenkomst bijgewoond door de top machtsmanipulatoren, financiële geesten en
wereldleiders.
In 2009 wist We Are Change Holland dankzij Ramon Klijnstra als één van de eerste de deelnemerslijst van
de conferentie te bemachtigen en publiceren, waardoor ook websites zoals infowars deze lijst verder over
het net wisten te verspreiden.
Klik hier voor meer informatie over deze club.
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/bilderberg-meeting-dit-jaar-zwitserland
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Herkent u dit geluid? Het schijnt wereldwijd gehoord te worden!
maart 24, 2011 By: silviavideler
Het is met het nodige voorbehoud, maar dit artikel op Niburu.nl willen wij u toch niet onthouden. Het
lijkt er in ieder geval meer en meer op alsof we ‘voorbereid’ worden op iets groots, groots in hun
ogen dan! ( Het onderstaand artikel is dan ook in z’n geheel van www.niburu.nl overgenomen. Red. S.V. )
Wereldwijd begint het steeds meer mensen op te vallen… een enorm zwaar bulderend geluid dat zich
zo’n 20 minuten lang door de atmosfeer verplaatst.
Degenen die zich gewaar zijn geworden van dit fenomeen staan perplex en hebben geen van allen een
verklaring voor wat zij waarnemen. Op verschillende fora doen zij hun verhaal en proberen erachter te
komen of anderen dit ook hebben gehoord en wat het kan zijn.
Het is echter geen nieuw fenomeen; begin 2009 publiceerden wij al een verslag waarin wij onze vraagtekens
zetten bij wat zich afspeelt in ons luchtruim en kwamen min of meer tot de conclusie dat het iets van enorme
afmetingen moest zijn. Destijds kregen wij in totaal niet minder dan 120 reacties van mensen die het ook
gehoord hadden, of een verklaring probeerden te geven voor het vreemde geluid.
De laatste paar jaar doken zo nu en dan op fora zoals Godlikeproductions.com en ATS berichten op van
mensen die het ook hoorden en het op exact dezelfde manier omschreven zoals wij het persoonlijk hebben
ervaren. Een zwaar bulderend geluid, wat enigszins overeenkomt met een enorme gasbrander, overal om je
heen vandaan lijkt te komen, in de grond en door je lichaam te voelen is, waarbij ruiten licht vibreren en na
15 tot 20 minuten op een kolkende wijze in de verte wegebt.
Nu er vanuit Florida in de VS beelden zijn opgedoken van het vreemde geluid, wat exact overeenkomt met
wat in Nederland is gehoord, wordt er als nooit tevoren op gereageerd en over gespeculeerd. Mensen uit
o.a. de VS, Canada, Groot-Brittannië en Ierland hebben precies hetzelfde gehoord en in tegenstelling tot
degenen die het wel hebben ervaren, geven anderen die het zelf niet hebben meegemaakt, niet afdoende
verklaringen als aardbevingen, sonic-booms, helikopters of ondergrondse boringen.
Een echtpaar in Florida filmde het gebeuren omdat ook zij geen verklaring hadden voor het geluid wat zij in
de lucht hoorden. Ze dachten in eerste instantie aan een aanzwellende tornado, omdat de
weersomstandigheden er op dat moment aanleiding toe gaven. Uit eigen ervaring en diverse getuigenissen
blijkt dat onweer niets te maken heeft met het geluid, gezien het feit dit net zo goed voorkomt tijdens dagen
met een stralend blauwe lucht.
(De intensiteit van het zware geluid komt het best tot zijn recht met gebruik van een koptelefoon.)
Met de data van getuigen op de lijn van Haarlem, Purmerend, Stede Broec, Leeuwarden en Lioessens
konden we in 2009 vaststellen dat het geluid zich steeds in noord-noordoostelijke richting verplaatst en deze
route in ongeveer één uur aflegt. Een kleine rekensom leert ons dat het geluid met een snelheid van rond de
150 km/u reist. Opmerkelijk daarbij is dat de lijn waarop het door tientallen getuigen in het oosten van de VS
gehoord is, overeenkomt met de richting waarop het zich boven Nederland voortbeweegt.

Volgens onze schattingen zou het, indien het om een object gaat, enorme afmetingen moeten hebben.
Gezien de omtrek die het geluid beslaat en de tijd/afstand die het aflegt, komen wij op een minimale omvang
van verscheidene kilometers. Wellicht wordt het geluid ook niet geproduceerd door een vorm van
aandrijving, maar is het slechts de luchtverplaatsing die het teweeg brengt. Wij stelden destijds dat we hier
te maken zouden kunnen hebben met een gigantisch groot gecloaked (onzichtbaar) toestel, en aan reacties
van andere getuigen te lezen zijn wij zeker niet de enigen die dit tot de mogelijkheden achten.
Lees reacties van getuigen in de volgende topics:
Florida-March 2011! Wow! Eerie 20 Minute, Loud Rumbling Sound
Rumbling noise being heard around the world
Loud Rumble over head in SE England
Florida , STRANGE EARTHQUAKE.. 20 MINUTES LONG! water flowing INTO somewhere?
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UPDATE
Wellicht het antwoord op de vreemde geluiden!
maart 26, 2011 By: silviavideler
Het heeft er alle schijn van dat de mysterieuze geluiden veroorzaakt worden door: H.A.A.R.P. Bekijk en
luister zelf!
http://www.youtube.com/watch?v=ObkzrYMhlKg&feature=player_embedded

'Britse special forces stellen Gadaffi's gifgas veilig'
Gadaffi: NAVO is hypocriet; Libische leider dreigt met aanvallen op cruiseschepen en vakantievluchten
Gisterenavond vuurden de Amerikanen 112 kruisraketten op
Libische doelen af (4). Inmiddels hebben ook Amerikaanse
gevechtsvliegtuigen zich in de strijd gemengd (5).Britse elite
eenheden bereidden al op 2 maart een missie voor om de
voorraad gifgas (mosterdgas) van Libië veilig te stellen (1),
zodat Gadaffi het niet zou kunnen inzetten tegen de rebellen
of als vergelding zou kunnen gebruiken tegen de inmiddels
aan de gang zijnde militaire interventie (2). De
onvoorspelbare dictator verwijt de NAVO met dubbele tong
te spreken omdat hij wel, maar de koningen van Bahrein en
Saudi Arabië, die eveneens keihard optreden tegen de
protestdemonstraties, niet aangepakt worden (3). Tevens dreigde Gadaffi wraak te nemen op cruiseschepen
in en vakantievluchten boven de Middellandse Zee.Mosterdgas en atoomreactorVoordat de onrust ook in
Libië toesloeg was Gadaffi bezig met het opruimen van zijn dodelijke chemische wapens. Al meer dan 50%
van de circa 25 ton mosterdgas zou zijn vernietigd en in mei zou de totale voorraad zijn geëlimineerd. Dat
doel zal vanwege de aanhoudende gevechten in het land waarschijnlijk niet gehaald worden.Omdat Libië
alle munitie waarmee het mosterdgas afgevuurd had kunnen worden reeds had vernietigd zou het erg
moeilijk voor Gadaffi zijn de resterende hoeveelheid in te zetten tegen de rebellen. Moeilijk, maar niet
onmogelijk. Bovendien zou de voorraad ook in verkeerde handen (terroristen) terecht kunnen komen.
Daarom werd er al begin deze maand gewag gemaakt van een speciale operatie om het gifgas, dat zo'n 80
kilometer ten zuiden van Tripoli is opgeslagen, veilig te stellen. Onduidelijk is of dat reeds gebeurd is, maar
gezien de gisteren begonnen militaire operatie tegen Libië lijkt dat inderdaad het geval te zijn.
Een ander potentieel doelwit is de civiele kernreactor in Tajura, op pakweg 15 kilometer afstand van Tripoli.
In 2003 kondigde Gadaffi aan zijn kernwapenprogramma op te geven. Een jaar later overhandigde hij zo'n
4000 uranium verrijkingscentrifuges en het grotendeels complete ontwerp voor een atoombom. Hoewel de
reactor in Tajura uitsluitend voor onderzoek wordt gebruikt is deze toch een potentieel veiligheidsrisico.
Internationale gemeenschap hypocrietDe Libische dictator vindt dat de NAVO en de Arabische Liga
hypocriet zijn. De oliestaten Bahrein en Saudi Arabië -leden van de Arabische Liga die afgelopen week voor
een no-fly zone stemden om de Libische burgers te beschermen- pakken hun eigen in opstand gekomen
burgers, die na tientallen jaren eveneens verandering willen, keihard aan - om
over Iran maar niet te spreken. Wat de internationale gemeenschap dan ook
nauwelijks meer doet, want hoe hard Teheran de oppositie ook aanpakt,
ingrijpen in Iran wordt al zelfs niet meer overwogen, laat staan gesuggereerd.
Terwijl Libië nu om 'humanitaire redenen' wordt aangepakt kunnen de alKhalifa's in Bahrein en het Saudische koningshuis dus rustig doorgaan met
het onderdrukken en vermoorden van iedereen die het waagt tegen hen in
opstand te komen. 'Als de wereld gek wordt dan worden wij dat ook. Wij
zullen reageren. We zullen hun leven tot een hel maken want dat doen ze met
ons ook. Ze zullen nooit vrede hebben,' aldus Gadaffi tegenover het
Portugese RTP. Hoe gestoord de Libische leider misschien ook is, de
waarheid van zijn analyse dat de opportunistische internationale
gemeenschap weer eens met dubbele tong spreekt en handelt valt eigenlijk
niet te ontkennen.
Xander - (1) KOPP Online, (2) Global Security Newswire ; (3) Asia Times
(4) DEBKA, (5) Haaretz
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Profetie met mogelijke verklaring betreffende paus Johannes Paulus II
Het is nog altijd onduidelijk wat zich heeft afgespeeld bij het conclaaf waarin in 1958 Johannes XXIII werd
gekozen. Eerst witte rook, vervolgens zwarte rook, tenslotte witte rook.
Ingewijden zijn op de hoogte van wat zich tussentijds heeft afgespeeld. De elite was het niet eens met de
keuze van kardinaal Siri tot de opvolger van Z.H. Paus Pius XII. Hij werd gedwongen te vertrekken. Voor de
hemel echter blijft hij de enige echte opvolger. Met de keuze van Joh.XXIII en zijn opvolgers is ware RK Kerk
omgevormd tot een kerk die zich naar de wereld richt (hominisme) en daarmee satan dient.
Zie: http://www.thepopeinred.com/
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