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Maandagmorgen briefing (Week 12, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 28-03-2011
Goed, het is verkiezingstijd in Frankrijk en de partij van de Franse president
Sarkozy UMP staat er, ondanks het aanpassen van de kieswet, niet echt goed
voor. Sarko zelf is weinig geliefd, en moet over een jaar zijn presidentschap
verdedigen. Maar verkiezingen verklaart slechts ten dele Sarkozy‟s Bush-esque
optreden sinds het bombarderen van Libië. De Franse president wil meer en
bedreigt ondertussen de halve wereld met “ingrijpen tegen dictators” door de
“internationale gemeenschap” (een gemeenschap die de facto dus uit NATOlidstaten bestaat, aangezien de rest van de wereld zich ondertussen achter de oren krabt). Sarkozy heeft
bloed geproeft. En olie, al zijn de uitlatingen over meer militair ingrijpen vooral gericht op Syrië, een land met
nog een dictator die tot voor kort door de Franzen werd omarmd en geknuffeld.Een week na de eerste
aanvallen op Libië door Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten, is het doel van VN-resolutie 1973
bereikt. Tenminste, in het oosten van Libië. Er is een no-fly-zone boven het land, de opstandige Libische
burgers (of zullen we maar gewoon van gewapende rebellen spreken?) hebben het offensief weer gevonden
en de Afrikaanse Unie praat over vrede en de “overgangstijd”. Zoals Turkije praatte over vrede. En
Venezuela, alleen daar woont Chavez en die is een beetje raar.Maar zoals de oorlog tegen Libië ondanks
vredesbeprekingen en aangeboden wapenstilstanden gewoon werd doorgezet, blijven de bommen gewoon
vallen. Resolutie 1973, of de interpetatie van het document, verstoot nu officieel tegen de VN-carta die het
partij nemen in een conflict verbiedt (een regel die meestal als eerste wordt gebroken). De burgerbevolking
van Libië moet nog beter beschermd worden met raketten en bommen. Of gaat het dan toch om “regime
change”? Natuurlijk. En de “burgerslachtoffers” door NATO-bommen legt Ghadaffi overigens
hoogstpersoonlijk bij de bomkraters neer.Wie beschermt de NATO nu eigenlijk in Libië?Wat we nu weten, is
dat de eerste tekenen van oppositie tegen Ghadaffi niet in Bengasi begonnen, maar in London. Daar werd
door de National Conference of Libyan Opposition (NCLO) de eerste oproepen tot de “day of rage” op 17
februari twitter op gegooid. De rest....is history.Nu is er de Interim Transitional National Council. De
overgangsregering die al door Frankrijk is erkend als de legitieme opvolger van het Ghadaffi regime. Wie zijn
deze mensen dan?Meet Mahmud Jibril, Ghadaffi‟s economische “planning” minister en voorzitter van de
raad voor economische ontwikkeling. Jibril was voor de revolutie al onderdeel van het project “Libyan
Vision”, een “democratiseringsgroep” (CIA). Check de website.Voor de Amerikaans/Franse aanvallen op
Libië mocht deze minister van Ghadaffi aantreden bij Clinton en Sarkozy. Met Jibril kan men zaken doen. Zie
wikileaks-cables.Next up: Mustafa Abdul-Jalil, voorzitter van de overgangsraad. Abdul-Jalil is de absoluut
van schuld vrijgewassen minister van Justitie van Ghadaffi die voordat de spreekwoordelijk bom barstte, het
schip verliet. Dat Abdul-Jalil niets van de misdaden van Ghadaffi zou weten, of hieraan heeft meegewerkt,
valt moeilijk vol te houden. Toch is het deze man die nu wordt omarmd als spreekbuis van de “rebellen”.In
februari “verdwijnt” Ghadaffi‟s minister van Binnenlandse Zaken uit Tripolis om in Bengasi weer boven water
te komen. Abdulfattah Junis (weer een “clean” persoon) werkt zich snel op in de oppositie en is nu militair
chef-staf van de rebellen en coordineert samen met de westerse legermachten.
Het is het topje van de ijsberg, en het zijn slechts de meest in het oog springenden personen, van de
zogenaamde oppositie.
Dat zij inderdaad van handelen en zaken weten bewijst wel als op 19 maart eerst een Centrale Bank en de
eerste “oppositionele olie-company” worden opgericht. En zich al gedragen als een nieuwe politiestaat.
Hoe lang wordt deze oorlog dus eigenlijk al voorbereid?
Syrië
Next up, is dus Syrië. Het heeft even geduurd maar nu zijn de protesten tegen het Saddad-regime in volle
hevigheid losgebarsten. Zonder genade worden demonstranten neergeschoten, in verschillende steden.
Pikant detail: de regering beweert dat de “opstand” wordt gecoordineerd en dat verschillende moskee‟s
gebruikt worden als wapendepot. Ook zouden duizenden sms-en zijn verstuurd naar Syrische mobiele
telefoons, vanuit het buitenland, die oproepen tot opstand. Een pikant detail omdat Israël deze “sms-tactiek”
ook in Libanon, aantoonbaar, heeft gebruikt.
Jemen
In het Arabische maar strategisch liggende armenhuis Jemen lijkt het erop dat de zetbaas Saleh toch zal
vertrekken. Nu zelfs grote delen van het leger de president laat vallen, zijn er nu gesprekken met de
“oppositie”. Waarbij dus opgemerkt moet worden dat de “oppositie” dus onder andere weer de overlopen exgeneraals van Saleh omvat. Jemen wordt vestzak-broekzak.
Egypte
Een truc die ook in Egypte wordt uitgehaald. Prima verkiezingen, maar nog steeds de noodtoestand en
demonstreren en staken wordt gewoon keihard verboden in het land van Tahrir.
Irak
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Dat er ook in Irak geprotesteerd wordt, mogen we kennelijk niet weten. In Koerdistan zijn de meest hevige
protesten, met ook deze week weer duizenden mensen op straat. De martelgevangenis in de “groene zone”
“Camp Honour” gaat overigens dicht........terwijl in Bahrain de opstand bijna bedwongen is.
Euro
Het spel loopt als een klok. Iedere keer als Europa bij elkaar komt om te praten over de Euro, slaan de
rating-agenturen toe. Deze week was het Portugal dat uit de gratie viel bij de cijfer-wiggellaars en kon de
Spaanse (failliete) banksector met lagere waardering rekenen. De Euro krijgt dus ook na 2013 een
“reddingsscherm”, een permanente pot geld waarmee hoogverschuldigde Eurolanden zich verder in de
schulden kunnen steken. Dit keer moet er werkelijk “cash” van de Euro-staten komen, naast de gebruikelijk
garantiesommen. En.....en dit is revolutionair, houders van Euro-staatsobligaties kunnen, misschien, een
deel van hun investering kwijtraken op staatsschuld dat na 2013 is gekocht. Alles voor 2013 wordt gedekt
door het “reddingsscherm”. Kortom, Europa bailt haar eigen oude staatsschuld uit.Tegenprestatie zijn de
zogenaamde “spaarpakketten” deze keer gekoppeld aan “loonmaatregelen”. Kortom, na Duitsland gaat nu
iedereen aan sociaal- en loondumping doen.
Plus......de ECB gaat weer enorm veel Euro‟s bijdrukken. Hoor je dat? Dat is je maag die nu al
knort.......Deze week maar eens kijken wel “axis of evil” land te maken gaat krijgen met een “spontane”
revolutie brought to you by...... . Of komt er weer wat meer actie in Europa......Bron en video:
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_12_2011/

Mabel W. S. brengt Oranje down!
Door: Micha Kat op 26 maart, 2011
De abjecte en incestueuze escapades van Hendrik, de nazi-activiteiten, de
buitenechtelijke kinderen, corruptie en flessentrekkerij van Bernhard, de
pedofiele escapades van Claus, de massamoord in de „vuile oorlog‟ van de
Zorreguieta-clan en nog veel meer….. Oranje overleefde alles tot ene MABEL
WISSE SMIT in de familie kwam…. Voorspelling:
Sirte-gate en de abjecte en weerzinwekkende leugens van Rutte cs. om de
Oranje-mafia buiten schot te houden worden het koninklijk huis noodlottig!
Bilderberg-Bea krijgt haar beslissing deze mafia-hoer en Bruinsma-Sacirbey-Soros playdoll in „de familie‟ op
te nemen nu terugbetaald met driedubbele rente: de ondergang van haar monarchie! Na de intimidaties en
de terreur tegen de waxine-werper, de abjecte aciviteiten van Bernhard jr. in de Amsterdamse Pijp, de
berichten over massieve en excessieve bewaking van de mafia-plunderaars -op kosten van de
gemeenschap- tijdens de komende koninginnedag en nog veel meer „interessant‟ Oranje-nieuws is het de
Libie-actie van MABEL WIPPE SMIT die het koninklijk huis once and for all zal verwijzen naar de mestvaalt
van de geschiedenis en de schroothoop van geflopte en corrupte mafia-monarchieen….. FREE ERWIN
LENSINK! DOWN MET BILDERBERG-BEA EN DE ORANJE-MAFIA!
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8041/mabel-w-s-brengt-oranje-down.html

EU voert forse verhoging toegestane radioactiviteit voedsel uit Japan in
Al piept de geigerteller als een gek en gaan alle rode lampjes knipperen - de
EU heeft zojuist bepaald dat een 20 x hogere radioactiviteit in bijvoorbeeld
visproducten uit Japan plotseling geen enkel verschil uitmaakt.
De Europese Unie heeft de toegestane radioactieve belasting in
levensmiddelen uit Japan fors verhoogd. Tot nu toe was een radioactiviteit
van maximaal 600 becquerel (caesium 134 en caesium 137) per kilo
toegestaan, maar sinds afgelopen weekend is dat voor bijvoorbeeld visolie of kruiden plotseling 12.500
becquerel per kilo, meer dan 20 x zo hoog. De verhoging is vastgelegd in noodverordening 297/2011 en
werd op 27 maart van kracht. Terwijl politici het hebben over 'versterkte controle maatregelen' en 'speciale
beschermingsstandaarden' wordt alom gezwegen over de enorme verhoging van de toegestane
grenswaarden in voedsel uit Japan. Niettemin worden we gerustgesteld met de verzekering dat we geen
enkele zorgen hoeven te maken over radioactieve produkten uit Japan. Uitleg waarom een 20 x zo hoge
waarde geen enkel verschil zou maken voor de veiligheid voor de consument kwam er echter niet.
Volgens de belangenorganisatie Foodwatch leidt dit beleid niet bepaald tot meer vertrouwen van de
Europese burger in de EU maatregelen. Foodwatch wil dat er een onmiddellijk importverbod komt voor alle
goederen die uit de getroffen Japanse regio komen. Overigens worden er in Europa erg weinig
levensmiddelen uit Japan geïmporteerd. Xander - (1) News Echo
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Iraanse film: Invasie in Israël zal de komst inluiden van de „moslim‟ messias
By Henk (beheerder) – March 26, 2011
Door Joel Richardson
Een documentaire over de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten, legt
verbanden met de spoedige komst van de islamitische messias, bekend als de
Mahdi en is net uitgebracht in Iran. De video bevat een van de meest openlijke
oproepen om een oorlog welke nog nooit is gezien in de Iraanse media,
misschien wijst het op de angst en wanhoop van het huidige regime te midden
van de vele regionale opstanden, waaronder die in eigen land.
In de documentaire beweert men dat deze is gemaakt door de Iraanse islamitische geleerden (oelema) die
momenteel de controle over het land hebben, met inbegrip van de Iraanse Revolutionaire Garde.
De film mixt de verschillende islamitische heilige tradities (hadith) met een allegaartje van zang, passages uit
de Koran en grafische beelden die de islamitische wereld portretteren als zijnde met een collectief verlangen
naar de komst van de Mahdi om hen te bevrijden van de “onderdrukking” door de Verenigde Staten en
Israël.
De documentaire begint met de woorden: “Gegroet zij de Mahdi, degene die alle wezens op aarde en in de
hemel lief heeft zonder einde. Hier is degene met Allah‟s ziel, de perfecte mens, de erfgenaam van alle
profeten.”
Het verhaal gaat verder met de woorden van Imam Bahger, de vijfde islamitische imam in de islam, die wordt
als volgt geciteerd: “De Messias [Mahdi] zal niet komen, tenzij angst, grote aardbevingen en opruiingen
plaatsvinden.” Imam Bagher (vaak getranslitereerd als Baqir) wordt gezien als één van de “onfeilbare”
imams in de sjiitische islam.
Het idee dat de wereld zich in een staat van ontreddering moet bevinden, is voortdurend onderwezen in de
Islamitische heilige tradities. Met betrekking tot het al dan niet dat moslims tot deze wanorde of chaos
moeten aanzetten, is een idee dat besproken wordt in een aantal groepen. Sommigen geloven dat president
Mahmoud Ahmadinejad en de huidige Iraanse regime zich onder degenen scharen die dit geloven. In
tegenstelling tot de orthodoxe christelijke eschatologie, die zowel passieve als defensieve is in haar
geaardheid, de Islamitische eschatologie is zowel actief als agressief.
Vorig jaar, toen Iran een show maakte van de test-lancering van een raket met de woorden “Ya Mahdi”
(yeah Mahdi!) geschreven op de raket, interpreteerden sommigen dit als een duidelijke indicatie dat de
Iraanse leiders wel degelijk vasthouden aan deze actieve eschatologische gedachte.
De documentaire doet pogingen om Iran te markeren als de leider van de komende Mahdistische
wereldrevolutie en als de natie die daadwerkelijk ertoe zal bijdragen dat de Mahdi kan terug keren: “Een
natie uit het Oosten zal opstijgen en de weg bereiden voor de komst van de Mahdi – Profeet Mohammed.”
Vorig jaar meldde ik op een Video, die verscheen op YouTube, waarin Al-Qaida en de Taliban dezelfde
hadith gebruikte en andere soortgelijke, om te concluderen dat zij in feite de voorbode zijn van de komst van
de Mahdi.
Ondanks de inspanningen van president Obama om in de gunst te komen van het Iraanse regime, is er een
hadith waarin wordt verwezen dat “de slechtsten van de mens de leiders worden,” waarna een montage
volgt waarin president George W. Bush, president Barack Hussein Obama, de Israëlische premier
Netanyahu, Koning Abdullah van Jordanië en de Duitse bondskanselier Merkel worden getoond.
De video doet een doorzichtige inspanning om te beweren dat de gebeurtenissen in het Midden-Oosten alle
eerder werden voorzien door de oprichters van de islam.
De documentaire gaat verder met Egypte, waar de video de claim doet: “De hadith is duidelijk over de
gebeurtenissen in Egypte voorafgaand aan de Komst waarin de mensen van dit land in opstand komen
tegen hun heerser, met het creëren van een chaotische sfeer.”
Een andere gebeurtenis waarop wordt gewezen als een teken van de spoedige komst van de Mahdi, is de
oorlog in Irak, die naar verluidt “in detail wordt beschreven.”
In een minder subtiele pogingen om haar eigen politieke doelen in het licht van de profetie te gieten, richt de
documentaire zich op de ondergang van de Saoedische monarchie. Gebaseerd op een reeks van
islamitische profetische tradities, die naar verluidt beweren dat na de dood van koning Abdullah van SaoediArabië de Mahdi daar binnenkort zal aankomen, kunnen we het volgende lezen:
Wie dan ook de dood van koning Abdullah van Saoedi-Arabië garandeert, ik garandeer de op handen zijnde
terugkeer van de Mahdi. … Volgens de hadith, zal na de dood van een leider, genaamd Abdullah, het
conflict en de strijd om de macht toenemen in Saoedi-Arabië en dit zal doorgaan tot de terugkeer van de
laatste messias, de Mahdi. Het is belangrijk op te merken dat Saoedi-Arabië geen koning heeft gehad met
de naam Abdullah in de afgelopen 100 jaar. Is niet de toestand van Koning Abdullah, met zijn ziekte en zijn
onzekere toestand, geen verbijsterend nieuws voor degenen die angstig zijn voor het komende?
Zoals altijd, wordt het anti-semitische karakter van het Iraanse regime in het bijzonder benadrukt. De
documentaire roept openlijk op tot de omringende Arabische landen om de handen ineen te slaan, om Israël
binnen te vallen en Jeruzalem te veroveren.
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Imam Ali beschrijft zeer duidelijk de rol en het lot van de Joden in het Midden-Oosten tijdens de tijd van de
Komende. In de hadith staat dat Palestina het centrum zal zijn van verstoring en onveiligheid en een
verstoring door de Joodse natie. Gedurende deze tijd, zullen de Arabieren en hun legers van elkaar zijn
gescheiden en niet verenigd. … Ze vroegen Imam Ali, “Zal deze calamiteit lang duren?” Imam Ali
antwoordde: Nee, tot op het moment dat de Arabieren zich zullen ontdoen van de invloed van anderen, en
de controle terug nemen over hun zaken en wederom een sterke vastberadenheid tonen. Op dat moment,
zullen zij het land van Palestina veroveren, en de Arabieren zullen zegevieren en verenigd zijn. … De
vernietiging van het zionistische regime en de verovering van Beitul Maqdas (Jeruzalem) is een van de
belangrijkste gebeurtenissen in de tijd van de Komende.
Na een uitgebreide oproep aan de Iraniërs die “Ruhollah (Khomeini)” volgen met “ijzeren harten,” wordt het
Iraanse volk opgeroepen om hun zwaarden te trekken en onvermoeibaar de oorlog en dood te zoeken in de
strijd als een “miljoenen tellend leger van welwillende martelaren.”
De documentaire stelt vervolgens dat “het duidelijk is” dat Hezbollah Hassan Nasrallah en opperste leider
van Iran, ayatollah Ali Khamenei, “de coördinatie zullen hebben van de opstand tegen het kwaad.”
Ayatollah Khamenei wordt prominent weergegeven onder de vermelding van: “Ik kan u vertellen in het
grootst mogelijke vertrouwen:. De belofte van Allah voor de komende [van de Mahdi] en de oprichting van
een nieuwe islamitische beschaving is onderweg”.
Joel Richardson is de auteur van “islamitische Antichrist” gepubliceerd door WND Boeken, en is medeauteur van „God‟s War on Terror. Zijn blog is www.Joelstrumpet.com.
Bron: www.wimjongman.nl

Stralingsmeter Tokio gaat offline
Door: Micha Kat op 24 maart, 2011
Nederlandse msm over Fukushima: niet langer liegen, nu zwijgen * waarom
horen we niets van onze ambassade in tokio? Zijn die soms ook stiekem
weggevlucht?
Hier de eerste beelden van de „fukushima 50′ van wie enkelen reeds zijn
overleden * geen info over stralingsnivo‟s * ook in japan wordt straling niet
gemeten * on line stralingsmeter voor Tokio gaat off line
De twee laatste berichten in De Pedograaf hadden als koppen Kraanwater in
Tokio onveilig voor kinderen en Radioactieve deeltjes boven ons land. Daarna bleef het stil. Net als in vrijwel
alle andere Nederlandse MSM. Over de stralingsnivo‟s in ons land wordt niet bericht. RTL Nieuws
citeert vandaag wel een -overigens ANONIEME!- „stralingsdeskundige van het RIVM‟ (dr. Clavan) die weet
te melden dat „er geen gevaar is voor de volksgezondheid‟ maar deze mededeling is blijkbaar zo obligaat dat
de rest van de MSM hem laat voor wat ie is: zero substance. Ook vanuit de rest van de wereld komen geen
harde cijfers door over de straling. Wel zijn er -mede op deze site geuit- allerlei berichten over uitvallende
meetpunten en websites die op zwart gaan -en soms later weer in de lucht komen. Maar zelfs in Japan
blijken de autoriteiten de harde cijfers niet naar buiten te willen brengen, sterker nog: ze willen ze niet eens
weten! De spaarzame berichten die wel naar buiten komen zijn extreem alarmerend. Het heeft er alle schijn
van dat de situatie zich zo rampzalig ontwikkelt, dat de Nederlandse MSM hebben besloten het dossier te
sluiten. Buitenlandse media berichten nog wel:
New York Times (prima bericht, zeer alarmerend), Reuters en CNN (inwoners Tokio hamsteren flessen
water). Echter, ook hier geen nadere feiten en cijfers over straling en isotopen. Deze informatie bestaat
blijkbaar gewoon niet omdat hij simpelweg niet wordt verzameld bij de bron!
De rol van het RIVM is met name weerzinwekkend. Eerst maand na maand paniekzaaien om een „dodelijke
griep-pandemie‟ die een 100% verzinsel blijkt te zijn geweest van op geld beluste big farma-criminelen,
vervolgens weerloze Nederlanders bewerken om zich te laten inspuiten met
levensgevaarlijke vaccins maar als het er dan echt om gaat, als er dan iets in de
werkelijkheid gebeurt, niet thuis geven!
De steeds verder om zich heen grijpende media- en informatie blackout komt juist op
het moment dat er klokkenluiders beginnen op te staan met verwoestende informatie
over wantoestanden bij de reactoren te Fukushima. Ook de rol van het Stuxnet-virus dat
door de VS en Israel werd ontwikkeld om het kernprogramma van Iran te saboteren -en
zich verspreidt zou hebben naar Japan- krijgt meer en meer aandacht. Uiteraard niet in
de Nederlandse pers.
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Zal een nucleaire Kalifaat de onrust in het Midden-Oosten doen stijgen?
By Henk (beheerder) – March 26 2011
Door Joel Richardson / Door Paul Sperry
Zeven jaar geleden was ik slechts één van het handjevol mensen die
waarschuwden voor een komend kalifaat in het Midden-Oosten. Zelfs vandaag
de dag veel stemmen binnen de christelijke profetische kringen negeren dit idee
of wijzen het van de hand, ze geloven in plaats daarvan dat de islamitische wereld binnenkort met een reeks
van verwoestende en bovennatuurlijke beslissingen in wezen zal verdampen en de islam wereldwijd
verdwijnen.
En natuurlijk blijft links het idee bespotten van een verenigd islamitische wereld. MediaMatters heeft onlangs
Glenn Beck aangevallen voor het simpelweg doorgeven van een deel van de feiten over deze kwestie: Beck
geeft door Joel Richardson zijn waarschuwing door voor de Antichrist, in een Kalifaat geleidt door Turkije.
Nauwelijks was er dergelijke gejank van MediaMatters of een van hun collega‟s in de negationistische
mainstream media, of Harvard professor Niall Ferguson melde onlangs dat we binnen tien jaar een kalifaat
tegemoet kunnen zien.
Auteur Paul Sperry heeft een uitstekende en zeer duidelijk overzicht geschreven over de beweging in de
richting van de oprichting van een kalifaat voor Investor‟s Business.
En Albert Thompson jr. heeft ook een belangrijk artikel geschreven over Turkije‟s ontwikkeling als
strategische zeemacht.
Met de moslimwereld op een kookpunt, vreest de Amerikaanse inlichtingendienst dat de onrust zou kunnen
leiden tot een machtsvacuüm uitgebuit door Al-Qaida en haar moederorganisatie, de radicale Moslim
Broederschap.
Beide delen het doel om het Midden-Oosten onder een islamitische heerser te brengen, die de wereld
olievoorraden kan controleren en zo mogelijk zelfs de nucleaire wapens.
De regering-Obama vindt het idee van een dergelijke „kalifaat‟ belachelijk. Men is zelfs niet bezorgd over het
vooruitzicht van de islamistische regimes die uit de opstanden kunnen opkomen. Veel van het MiddenOosten demonstranten zijn „seculier‟ zo geloven ze in het Witte Huis.
Adjunct-Nationale Veiligheidsadviseur Denis McDonough noemde het een „leugen‟ dat moslims een
universele islamitische staat willen. “Mensen in de hele Arabische wereld bewijzen dit punt,” zei hij, door te
roepen om vrije verkiezingen.
Ondanks dat 61% van de Amerikanen gelooft dat de opkomst van een islamitisch kalifaat „waarschijnlijk‟ is in
de komende 10 jaar, volgens de laatste IBD/TIPP peiling, en de inlichtingendiensten zeggen dat de roep
voor een kalifaat, vroeger als franje, zich over de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een wereldwijde
beweging in veel moslimlanden.
De Universiteit van Maryland ondervroeg onlangs de moslims in Indonesië, alsmede in Egypte, Pakistan en
Marokko, en bevond dat 77% het eens met het zoeken van al-Qaida om “alle islamitische landen te
verenigen in een enkele islamitische staat.”
Experts zeggen dat de beweging mede is gedreven door de groeiende anti-westerse sentimenten, maar ook
door een verlangen naar het “gouden tijdperk” van de islam. Op haar hoogtepunt, strekte het islamitische rijk
zich uit van Spanje in het westen tot aan de grenzen van China in het oosten.
Bekijk afbeelding van de landkaart
De Maryland studie beschrijft het kalifaat als een probleem de “collectieve identiteit”, zelfs onder de moslims
met een nationalistische houding, en een “sterke motivator” binnen de wereldwijde moslimgemeenschap. Als
dat zo is, hebben de Moslim Broederschap en Al-Qaida zachte velden om te ploegen in het Midden-Oosten
landen, in de verdringing van de seculiere, pro-westerse leiders.
“Dit onderwerp zal blijvend de andere geopolitieke kwesties overschaduwen”, zegt Doug McLeod,
onderzoeker bij het Nationaal Consortium voor de Studie van Terrorisme en Responses to Terror aan de
Universiteit van Maryland.
De vrome beweging heeft zijn wortels in de Moslim Broederschap, een wereldwijde jihadistische groep
opgericht in Egypte in 1928. Haar statuten oproep voor moslims om “om de tirannen en de vijanden van
Allah te bestrijden als een prelude tot de oprichting van een islamitische staat.”
De geestelijk leider is Yusuf al-Qaradawi, waarschijnlijk de meest invloedrijke islamitische geleerde in de
regio. Na 9/11, vaardigde hij een fatwa uit waarin wordt opgeroepen tot “de verspreiding van de islam totdat
de hele wereld heeft verovert en omvat zowel het Oosten als het Westen, markerende het begin van de
terugkeer van het islamitische kalifaat.”
Bron: Will A Nuclear Caliphate Rise From Unrest In The Mideast? – Investors.com
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Hoe de islamisten de Amerikaanse zeemacht kunnen verlammen
Geplaatst op: 16 maart 2011 door Albert Russell Thompson jr.
Wolken beginnen zich te vormen die kunnen leiden tot een perfecte destructieve storm voor de macht van
Amerika en de invloed. Historisch, heeft Amerika besluiten genomen die hebben geleid tot haar
economische en militaire overwicht. Vandaag de dag neemt Amerika verschuivende beslissingen over haar
economische en militaire krachten naar andere naties, met inbegrip van de potentiële vijanden. Zoals
verwacht, zal de macht stromen naar die landen die logisch handelen en hun eigen belang nastreven, de
doelstellingen die zij volledig najagen. Terwijl Amerika vrijblijvend lijkt te zijn over de eigen belangen, deze
storm heeft ten minste zeven indicatoren om de natie te convergeren:
1. Potentiële bedreigingen voor het vermogen van de Amerikaanse marine op zee om vaarwater open
te houden voor de handel
2. De Turkse verhoging van militaire en economische macht
3. De Turkse regering verschuiving van seculiere naar islamitisch
4. Moslimlanden met hun fysieke nabijheid van strategische vaarroutes
5. Het naïeve geloof van het Westen dat de instelling van de democratie de islamitische agressie zal
beteugelen
6. Islamisten hun overtuiging dat de wereldheerschappij is bestemd door Allah, en
7. de enorme budgettaire tekorten van Amerika en de verlammende schuldenlast
Met deze storm komt Amerika‟s invloed in gevaar in de buitenlandse betrekkingen, alsmede de nationale
veiligheid.
Als Amerika‟s Noord-Amerikaanse buren geen grote bedreiging vormen voor het land en de eventuele
invasie van de Verenigde Staten zou over zee moeten komen, het belang van een zeeverdediging
gerechtvaardigd dan de kosten van een krachtige marine. Ook buitenlandse handel is van essentieel belang
voor de Verenigde Staten, het vermogen om grote hoeveelheden grondstoffen in te kopen en afgewerkte
goederen te vervoeren die nodig zijn om de industrie en de consumptie te ondersteunen. Belangrijke
scheepvaartroutes in de buurt of aangrenzend aan het Midden-Oosten.
De dominante militaire macht in het Midden-Oosten is Turkije, niet Israël. Turkije is uniek onder de
islamitische landen, met een bevolking van 77.000.000, het lidmaatschap van de NAVO, 87 procent van de
mensen kunnen lezen en schrijven, militaire uitgerust met Amerikaanse wapens en een gevarieerde
economie die groeide met ruim 7 procent in 2010. Historisch seculier, het moderne Turkije zou de rivaliteit
niet aanwakkeren tussen de moslims en de niet-islamitische landen, maar de Turkse regering is veranderd
van een secularistische samenstelling naar een meer islamitische.
De islamisten staan nu in een positie als een hefboom door hun geografische ligging en hun multilaterale
relaties met de economieën van alle grote mogendheden om die te beïnvloeden. Tunesië en Egypte liggen
direct ten zuiden van de Europese Unie. Zij delen de Middellandse Zee met Europa en de Levant. De
huidige regering van Turkije heeft Turkije verlegd uit de buurt van Israël, met wie Turkije eerder wederzijds
voordelige betrekkingen had. Het heeft verder de macht geconsolideerd door preventief arresteren van
militaire ambtenaren die zou hebben geprobeerd met een anti-islamitische staatsgreep deze te vervangen
door een seculiere partij.
Stel dat Turkije moet beslissen om de westerse macht te vervangen voor een schijnbaar goedaardige
vereniging van islamitische staten in de strategische gebieden. Het is mogelijk dat Egypte onder de invloed
kan komen of in de richting van de Moslim Broederschap en zich aansluiten bij een door de Turken geleide
vereniging. De Broederschap zou dan toegang hebben tot de geavanceerde westerse wapens en steun als
een lid van de NAVO. Controle van het Egyptische Suez-kanaal betekend de controle over de kortste route
van Europa naar de Indische Oceaan en een directe invloed op de 1,8 miljoen vaten per dag van olie die
door het kanaal stromen.
Na Egypte zijn daar Jemen en Somalië. Islamisten kunnen de controle grijpen over die landen en een
beroep doen op Turkse erkenning en veiligheidsgaranties. De islamisten zouden dan de toegang tot de
Straat van Bab el-Mandab controleren waardoor 4,8 miljoen vaten per dag van de olieopbrengst stroomt en
de toegang is tot de Rode Zee. Bovendien zouden zij in staat zijn om de Somalische piraten te ondersteunen
en kunnen helpen bij het opzetten van een Somalische staat.
Door middel van een Iraanse associatie met Turkije kunnen deze invloed winnen in Libanon als gevolg van
de Iraanse sponsoring van Hezbollah. Syrië zou druk voelen om zich bij een dergelijke liga aan te sluiten.
Bovendien kan Turkije eenvoudig militaire adviseurs en technologie implementeren in Iran en de Iraanse
troepen vergroten, daarmee de 15,5 miljoen olievaten bedreigen, die per dag stromen door de Straat van
Hormuz en het verkrijgen van de controle over de toegang tot de Perzische Golf. Turkije zou dan de
strategische diepte, en mankracht hebben, en de toegang tot de terreurnetwerken, als hefboom voor haar
controle over de Bosporus en de Dardanellen (de Turkse zeestraten). Bovendien, de belangrijkste havens
van Rusland (Novorossiysk en Tuapse) die volledig afhankelijk zijn van de Turkse zeestraten in de toegang
tot de wereldmarkt. De Turkse regering zou een economische en militaire macht hebben die de Russische
economische onafhankelijkheid bedreigen.
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De Islamistische revolutie, gevolgd door de vrijwillige associaties tussen deze revolutionairen, Turkije en
Iran, zou een islamitische confederatie geven met de mogelijkheid om de Amerikaanse zeemacht en de
Russische handel te beinvloeden op meerdere manieren. Men zou 1) de Amerikaanse marine veiligheid
bedreigen in het oostelijke Middellandse-Zeegebied, 2) de US Navy toegang weigeren tot de Rode Zee, de
Zwarte Zee en de Perzische Golf, en 3) de toegang manipuleren tot de Russische economie en 40 procent
van het olie aanbod in de wereld, dit alles zonder enig gebruik van externe geweld. Na verloop van tijd zou
de Liga Indonesië kunnen opnemen, waardoor men de dominantie heeft over de Straat van Malakka en de
14 miljoen vaten per dag aan olie die daar doorheen stroomt. Bovendien, zullen de kosten van de handel
met de Oost-Aziaten, Afrikanen en Indiërs toenemen.
Voor de vijanden van Amerika, is dit een strategie met een laag risico. Egypte kan islamistische worden. Als
Marokko moet vallen voor de islamisten, zou de Britse controle van de Straat van Gibraltar in het gedrang
komen. Niet alleen zou dit scenario elke Amerikaanse aanwezigheid in gevaar brengen in de Middellandse
Zee, het zou voor de islamisten de toegang verlenen tot de controle op de handel op zee voor Zuid-Europa.
Dus, wat kan Amerika doen als voorbereiding voor een dergelijke naderende storm? Helaas kunnen we heel
weinig doen onder de huidige koers van de fiscale onverantwoordelijkheid. Amerika is of insolvent of zo dicht
bij insolventie dat het niet de nodig middelen kan besteden aan marine onderzoek, ontwikkeling, of de bouw
van een schip. Ook sommige islamitische landen het bezitten grote hoeveelheden van de Amerikaanse
schuldbewijzen, die ernstig Amerika‟s vermogen beperken om in actie te komen die in strijd zijn met hun
doelstellingen. Amerika lijkt nog steeds te zijn gewijd aan overbesteding zonder enige afzienbaar einde,
tenzij een van de huizen van het Congres zou instemmen met het in toom te houden van deze
overbesteding en een fiscale gezondheid op te leggen. Zo niet, dan moge God ons genadig zijn.
Albert Thompson is de Virginia directeur voor jonge Amerikaanse voor de Vrijheid en een militaire
geschiedenis student aan Norwich University, de oudste hoge militaire College in de Verenigde Staten.
Bron: How Islamists could cripple U.S. sea power

Waarschuwing:….er is iets duisters aan de gang middels Facebook
maart 28, 2011 By: silviavideler
Onderstaande mail kregen wij zojuist binnen via een betrouwbare connectie, welke ook goed is
ingevoerd m.b.t. de situatie in Israël.
Let wel: middels facebook heeft men de Arabische volkeren zo ver kunnen als dat zij nú zijn!!! Wat
staat ons nog te wachten?
Even een berichtje tussendoor. Kreeg vandaag volgend mailtje binnen en misschien is het interessant om
deze procedure te doen, vooral de facebook gebruikers. Ik heb het alvast gedaan.
Dit was dan even reklame voor “wegname” dan wel van een pagina !
Beste lezers,
dit is even een heel belangrijke noodoproep.
Zoals je misschien weet is FaceBook een belangrijk medium
geweest om de opstanden in Egypte en andere landen te
beginnen. Via FaceBook werden de oproepen tot opstand gestart
en verspreid en zo werden tienduizenden mensen opgetrommeld
om met geweld de regering neer te halen.
Er is nu een nieuwe FaceBook pagina gestart die ALLE
ARABISCHE VOLKEREN oproept om massaal met geweld Israel
over te nemen. De pagina is GISTEREN begonnen, had al snel
meer dan honderdduizend vrienden en is nu al boven de
DRIEHONDERDVEERTIGDUIZEND! In een dag van nul naar
340.000. Dit is gruwelijk en kan allesverwoestende gevolgen
hebben voor Israel en de miljoenen mensen die er wonen.
Er is een manier om dit soort pagina‟s van
FaceBookverwijderd te laten worden. Je kunt namelijk
haatdragende
pagina‟s rapporteren en dan worden ze verwijderd.
Wil je hiermee helpen?
Ga naar deze FaceBook pagina:
http://www.facebook.com/Palestinian.Intifada
en kijk LINKSONDERAAN waar een link staat: „Pagina rapporteren‟Selecteer dan „Bevat hatelijke taal‟
en „Gericht tegen een volk‟.
P.S.: Je moet wel een Facebook account hebben om te kunnen rapporteren.
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Witte Huis Ingewijde:” er klopt iets niet met deze president “Wie is hij?
By Henk (beheerder) – March 26, 2011
Interview:
President Obama is … goed dat is het nu juist, wie is hij is het niet? Dat weten
we niet. Hij is zo incompetent … zo verpakt in het beeld dat van hem werd
gecreëerd, en nu dus boven zijn hoofd uitstijgt … Obama is gevaarlijk. Gevaarlijk
voor Amerika. Gevaarlijk voor de wereld. Gevaarlijk voor onze toekomst. Hij is niet in staat het uitvoeren van
deze show. Misschien is dat ook wel beter – wie weet? Misschien is hij zo incapabel dat als hij werkelijk
verantwoordelijk het misschien nog erger zou zijn?
Ik vertel je wat – als je het niet eens bent met mijn suggesties. Laat me wat meer vertellen. Laat me toe een
paar dingen te laten zien. Ik zou een beetje rondzwerven, als je het goed vindt – wij kunnen het later wat
opruimen… laat me even. Alle respect voor je als je bepaalde vragen wilt stellen, maar … op dit punt wil ik
eerst een aantal dingen op mijn eigen manier zeggen als je het niet erg vindt. Is dat ok?
Absoluut, belooft.
Ik weet niet hoe ik moet beginnen.
Vertelt mij wanneer je voor het eerst begon te beseffen er iets mis was met Obama. Toen je realiseerde dat
de verkiezing van hem een vergissing was. We hebben al eerder dit doorgenomen, maar nu kan je gewoon
er over praten. Ik zal je niet te onderbreken – je gewoon zeggen wat je wilt zeggen en vanaf daar verder
gaan.
Ja … ik denk dat dit zal werken. Herinner je je toen ik vertelde over de First Lady‟s racistische opmerking?
De redneck ding? Ja – je doet het. Ok … ik dacht toen om te stoppen met de campagne. Die gebeurtenis
echt … echt waar – ik was er woest over. Maar toen ik negeerde het. Stopte het weg. Nu zeg ik, waarom
heb ik dat gedaan? Wat ze zei, haar houding, was zo respectloos naar die man, naar zijn familie – waarom
heb ik gewoon beslist om het te negeren en verder te gaan met de campagne? Ik heb mezelf dat vele malen
afgevraagd. Ik was zwak. Ik was … ik wilde zo graag om opnieuw deel uit te maken van een winnende
campagne. En ik had al verteld dat ik een kans wilde krijgen om terug te komen in het Witte Huis – al is het
maar een kleine. Ik was daar niet voor enige tijd en ik miste het. Ik weet dat sommige van uw lezers,
misschien het zelf ook … aan mij denken als gewoon een of andere Democraat. Kijk, ik ben er trots op om te
zeggen dat ik een Democraat ben. We hebben een aantal fantastische, briljante mensen in de partij. En ik
hou van dit land … sorry als dat klinkt als een domme cliche. En ja, ik hou van politiek. Ik hou van de actie,
het geven en nemen, en ik denk, ook van de macht. Ik hou ook daarvan. In de buurt zijn van dat soort van
macht. Dus laat ik verder gaan. Wat de First Lady zei – ik liet het gaan. Ik bleef want ik wilde weer naar
binnen‟ Ik was verkocht. Ik wilde groot worden, deel van iets echt zijn, en in 2008, was er niets dan de
Obama-campagne. Niets.
Nou, dat heeft niet echt iets te maken met mijn realisatie van wie Obama was – dat hij niet was van wat we
dachten dat hij was. Maar het geeft een referentiepunt voor mijn gemoedstoestand. Ik bleef, maar die
situatie – het racisme, het gebrek aan respect zag ik door de First Lady, het bleef me bij, dus toen ik een
kans kreeg om terug te gaan naar het Witte Huis tijdens de overgang, gingen misschien mijn ogen een
beetje meer open voor de waarheid dan sommige anderen om mij heen. Ik was al teleurgesteld zie je. Enige
twijfel was al begonnen te groeien over deze mensen.
(Onderbreekt) … Dus, een beetje vooruit springend. Ik was in en uit het Witte Huis een paar keer dan, ik was
erg druk. Een horde van mensen komen en gaan zoals altijd het geval is tijdens de overgang. Dat is toen ik
begon te beseffen dat het niet goed voelde “Obama in het Witte Huis”. Er was geen echte … ik weet niet hoe
het echt te verklaren – maar er was geen goed gevoel over Obama. Hier was de man die ik die ongelooflijke
toespraken zag geven. Hij leek enorm op dat podium. Hij leek onoverwinnelijk. Hij zag eruit als een
president. Terwijl in het Witte Huis, ik hem nooit of nauwelijks zag of van hem hoorde voor weken. Hij was
een spook. Van alles moest worden opgeruimd, je sprak met mensen waarvan je nog nooit van gehoord.
Wie waren deze mensen? Zelfs vroeg in 2009 de positie van Rahm als Chief of Staff werd betwist door
Jarrett, met een Axelrod die probeerde om de vrede te bewaren tussen de twee. Ze vertrouwen Rahm niet
onmiddellijk – hij was van de Clintons, en dat was nooit te vertrouwen – maar om hem zijn recht af te
nemen? Hou je vijanden dicht bij je toch? Zeer machiavellistisch – dat was Jarrett in het Witte Huis, zelfs al
zo vroeg als toen. Houd uw hoofd naar beneden en geen gedoe. En let op je rug. Iedereen was onzeker. De
president was afwezig. Hij was er letterlijk niet. Waar was hij? Niemand wist het – of niemand zei het. De
grote beslissingen – alles ging via Jarrett. Ieder van hen. De First Lady was meer zichtbaar in de Westelijke
Vleugel dan de nieuwgekozen president van de Verenigde Staten. Het was … vreemd.
En dan, eindelijk, ik maakte deel uit van een vergadering die Obama zou bijwonen. We kregen te horen dat
hij lands zoe komen. Ik sprak hierover nooit rechtstreeks eerder hierover met u – als ik dat deed, moeten we
het uit halen. Ik kan me het nu niet herinneren. Maar uiteindelijk was ik in de kamer met deze man die ik had
geholpen om te kiezen. De president arriveerde ongeveer 20 minuten te laat. Ik zeg dat alleen als een zaak
van de waarheid tegen de media leugen dat Obama een zeer strak schip bestuurd – dat hij altijd op tijd is.
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Tenminste, dat is wat ze vertelden destijds. Nu niet zo veel meer. Maar dat was het hoe Obama werd
gepresenteerd door de media naar de Amerikaanse mensen – een man die de totale controle had. Goeie
genade, gebaseerd op wat ik gezien had van hem met die toespraken, ik was volledig in de verwachting die
persoon te zien dat soort – dat soort president.
Dat is niet wat ik heb gezien.
Dus hij kwam te laat, zoals ik al zei. Hij zag er goed uit – net als in de campagne. Hij ging zitten en zei:
“Welkom allemaal!” Hij draaide zich om een persoon aan zijn rechterhand, die ik niet kende op dat moment,
een jongere man, en de president glimlachte en knikte naar hem. En hij keek naar Valerie Jarrett, die op een
stoel zat achter de president – ze zat tegen de muur. Ik besefte niet eens dat ze in de kamer was totdat de
president naar haar keek. Er viel een stilte. De president vouwde zijn handen op het bureau en glimlachte
weer. Toen vouwde hij zijn handen en leunde achterover in zijn stoel. Meer stilte. Hij keek weer naar de man
aan zijn rechter zijde, die vervolgens de voorzitter een agenda gaf voor de vergadering. Nu weet ik genoeg
over hoe die dingen werken om te weten dat de president de agenda moet hebben gezien lang voordat hij
de kamer instapt. Elke minuut van de President zijn dag is tevoren minutieus uitgestippeld. Dus dit, het kan
een detail lijken voor sommigen, het zette mijn alarm aan. Wat was hier aan de hand? Waarom werd de
president een agenda overhandigd die hij moet al veel eerder had moeten zien?
Dus Obama kijkt neer op het papier en kijkt dan weer terug naar ons allemaal. Hij lacht weer met een
nerveuze lachje. Nu is het land redelijk bekend met die lach in deze dagen, maar het was de eerste keer dat
ik het hoorde, en het duurde niet lang om te zien hoe vreemd deze bijeenkomst ging verlopen. De president
kende iemand anders aan de tafel en vroeg hem om te beginnen met punt twee op de agenda. Wil je weten
welk item dat op de agenda was? Het lezen: Groeten en inleidingen door de voorzitter van de Verenigde
Staten. Blijkbaar is dat een item … nou ja, blijkbaar dacht de voorzitter dat hij het zojuist had behandeld dat
deel en dus was het nu punt twee. Natuurlijk de man die hij vroeg om te beginnen met item twee zei dat hij
geen idee had van wat hij moest zeggen, als de man aan de rechterzijde van de president instapte en voor
zichzelf dat item verwerkte. De president leek zich helemaal niet bewust van zijn fout, of misschien kon het
hem gewoon niet schelen. De stemming in de kamer was van opwinding over de ontmoeting met president
en hem te zien naar die van zeer ongemakkelijk. Als president was Obama niet in staat om, om te gaan met
een simpele ontmoeting tussen het middelbare personeel hoe in vredesnaam zou hij dit vervloekte land
kunnen leiden?
Uiteindelijk kwam de vergadering op gang met medewerking van een aantal van ons in die kamer, maar
gedurende die tijd, niet meer dan laat ik zeggen, vijftien minuten, zei de president bijna niets. Hij lachte, hij
knikte, en hij wende zich tot Jarrett om te bevestigen als er iets correct werd gezegd, of aangenaam. De
enige keer dat de president enig teken van leven vertoonde was toen iemand een verwijzing maakte naar
basketbal. Toen werd hij veel meer geanimeerder – maar dat duurde slechts een kort moment en keerde hij
terug naar zijn stille knikken en glimlachen. Hoewel de vergadering maar 15 minuten op zijn langst, het
voelde als veel langer gewoon omdat het zo -expletief- ongemakkelijk voelde. Na nog een moment van stilte,
schraapte Jarrett haar keel en verklaarde aan ons dat de president elders nodig was. Zodra zij dat zei,
schoot Obama omhoog van zijn stoel en gaf diezelfde rare glimlach van hem, dat hij droeg toen hij voor het
eerst kwam, een na kort “bedankt voor het gesprek”, en vervolgens het schoot de deur uit met Jarrett vlak
achter zich aan. Ik keek de tafel rond en zag aan sommige mensen die deden alsof het gedrag van de
president volkomen normaal was, maar een paar anderen waren, net als ik, duidelijk onrustig door wat we
net gezien hadden. Er klopte iets niet met deze president.
Dat is moment waarop ik vragen begon te stellen. Zo stil mogelijk, met die paar die ik al had, en later met
een paar anderen later, vroeg ik wat er gaande was met president Obama, en de antwoorden die ik terug
kreeg waren … verontrustend. Dat is het moment waarop ik besefte dat we hadden eventueel een fout
hadden gemaakt een verschrikkelijke-verschrikkelijk met de verkiezing van deze man. Dat eveneens toen ik
hoorde over de machtsstrijd tussen het personeel wat zo verschrikkelijk slecht is, de president -rookt – zijn
gezondheid, is een voortdurende zorg, en dat zijn belang in de huidige baan van het president niet bestond
en grotendeels had over gedaan aan Valerie Jarrett, hoewel op dat moment er nog een machtsstrijd gaande
was tussen haar en Rahm.
(Pauze) … Dit past niet helemaal in onze tijdlijn hier, misschien ben ik aan het springen een beetje af en toe,
maar ik wilde iets zeggen over Emanuel Rahm als dat ok is voor jou. Set the record straight – of maak op
zijn minst duidelijk hoe uw lezers Rahm moeten bekijken. Dat ok voor jou?
Zeker – zoals we hebben afgesproken, je moet alleen nu uitspreken. Zeggen wat je wilt.
Ok – bedankt. Goed goed. Nou, Rahm … Rahm Emanuel is een klassieke regeringsambtenaar werkzaam
op het hoogste niveau. Een bewezen bruikbaar iemand. De man is sterk, slim, en heel -erg goed in het
werken met het systeem. En ik zeg dat met absoluut respect. Nu moet je hier iets begrijpen – hij was
stafchef van Obama in het Witte Huis. Nu is dat een zeer machtige positie, toch? Ernstige – serieuze macht.
Het soort macht waarvan Rahm geniet om te hebben. Dat is niet om iets denigrerende over hem te zeggen –
hij geniet van de macht, en er zijn weinig plaatsen in dit land sterker dan degene die hij had bij Obama in het
Witte Huis. Probleem is, dat de functie is afgesneden bij de knieën door Jarrett. Rahm zijn taak was geheel
verminderd tot het fungeren als liaison tussen het Witte Huis en het Congres. Hij werd al snel Jarrett‟s
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boodschapper tussen Pelosi, Reid en Jarrett. Axelrod was er ook bij betrokken, maar die was afgeleid. Hij
was al bezig met de voorbereiding van een exit voor zichzelf op dat moment – de meeste mensen weten dat
niet, maar dat is wat hij deed. Hij kwam tot het besef dat Obama een goede kandidaat was, maar een
slechte leider.
Anyways, ik denk dat dit het is wat leidde tot voortzetting door Rahm in de politiek terug in Chicago en niets
te maken heeft met het helpen van Obama. Niets. Het had alles te maken met Rahm uit de regering-Obama
te willen hebben, en de administratie deed er alles aan om hem te kunnen zien gaan. Jarrett was bezig hem
naar buiten duwen, net als de First Lady, en uiteindelijk, laat Rahm toe hen dat te doen. Hij wilde niet langer
strijden voor een Witte Huis waar hij een interne ramp zag groeien. “Deze mensen zijn echt een -vloek.”
Dus nu Rahm de sleutels van Chicago heeft, sleutels die een heleboel dingen kunnen ontgrendelen wat erg
… oncomfortabel is voor Obama, Jarrett, Michelle – de hele boel van hen. Rahm is geen vriend van de
Obama in het Witte Huis. Ik wil duidelijk maken, heel erg duidelijk maken aan u. De president, bespotte
Emanuel als hij vertrok. De Chicago vakbonden streden tegen Rahm. Een advocaat dicht bij het Obama
apparaat vocht tegen Rahm. Ik ben er zeker van Organizing for America gelden werden besteed voor het
gevecht tegen Rahm. De Obama mensen waren en zijn er nog steeds, en kruipen overal rond in Chicago.
Ze wilden Rahm Emanuel niet als burgemeester van Chicago. Op geen enkele manier wilden ze dat – maar
dat is wel wat er nu is gebeurd, is het niet?
Rahm Emanuel ging niet terug naar Chicago als hulp om Obama Barack te beschermen. Rahm Emanuel
ging terug naar Chicago om de macht te hebben, om Obama en de hele mythe rondom Barack Obama
helpen te vernietigen – of zelfs nog belangrijker is, het vernietigen in het Huis van Valerie Jarrett en haar
gehele collectie van egoisten wat het Witte Huis van Obama is. De lichamen zijn begraven in Chicago … is
het tijd dat iemand eraan begint te denken om ze op te graven denk je niet? Wie beter kan dat doen dan
Rahm Emanuel. …
__________________
Bron: www.wimjongman.nl

Waar baseren deze groep mensen in Aalten zich op
maart 30, 2011 By: silviavideler„
Tsunami vaagt in 2012 bevolking Nederland weg‟ Richt men zich op de bijbel of
op de Maya voorspellingen?
Gelovigen in de 2012-theorieën denken dat natuurgeweld een voorbode van
meer rampspoed is. Een groep gelovigen die zichzelf de „Wachters van de nacht‟
noemen, heeft in het dorp Aalten in de Achterhoek op een boerderij een gemeenschap gesticht om zich te
wapenen tegen het einde der tijden dat volgend jaar Nederland zal treffen. Volgens een reportage die
vanavond door de EO op televisie werd uitgezonden geloven de bewoners van de boerderij allen dat ons
land getroffen zal worden door een tsunami, waarbij de bevolking nagenoeg uitgeroeid wordt. De bewoners
van de boerderij leven volledig zelfvoorzienend. Ze verbouwen eigen voedsel en slaan voorraden voor het
geval de winkelvoorraden tijdens een ramp niet voldoende zijn.
Diverse theorieën
Er doen onder mensen die in het einde der tijden geloven diverse theorieën de ronde over hoe de
rampspoed in 2012 de wereldbevolking zal decimeren
Sommigen daarvan zijn al bekend, zoals de mensen die het bijbelboek Openbaringen interpreteren. Ook zijn
er mensen die geloven in de profetieën van Nostradamus en daarnaast zijn er nog mensen die geloven dat
met het eindigen van de Mayakalender het einde der tijden aanbreekt.
Aardbeving en tsunami Japan
Een nieuwe theorie die de ronde doet zegt dat de natuurrampen van de afgelopen jaren in combinatie met
de politieke onrust in het Midden-Oosten een voorbode vormen voor de definitieve rampspoed van volgend
jaar. De meest opmerkelijke einde-der-tijden-theorie in de reportage komt van psycholoog Johan
Oldenkamp. Hij gelooft in een verschijnsel dat HAARP genoemd wordt.
Oldenkamp gelooft dat een geheime groep van invloedrijke aardbewoners de beschikking heeft over een
technologie waarbij door middel van straling, rampen, zoals aardbevingen en tsunami‟s, maar ook
klimaatverandering opgewekt kan worden. (CBR)
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Hollywood blockbuster lijkt val van Jeruzalem in 2012 te voorspellen
Pro-islamitische en anti-Zionistische doelstellingen machtselite steeds duidelijker
Vijf minuten lang heeft hoofrolspeler Orlando Bloom het jaar '2012' op zijn
voorhoofd staan. Waarom?Op deze site hebben we regelmatig aandacht
besteed aan het idee dat de Amerikaanse filmindustrie -'Hollywood'- wordt
bestuurd door de achter de schermen opererende Nieuwe Wereld Orde
machtselite (Vrijmetselarij / Illuminati). In de loop der jaren bleken diverse speelfilms en tv-series inderdaad
meer te zijn dat slechts propaganda voor een bepaalde visie, en daadwerkelijk toekomstige gebeurtenissen
te 'voorspellen' (zoals 9/11 en de olieramp in de Golf van Mexico). Uit een nadere beschouwing van de
blockbuster 'Kingdom of Heaven' uit 2005 blijkt niet alleen het anti-christelijke en anti-Zionistische karakter
van Hollywood, maar tevens dat in 2012 de val van Jeruzalem voor de Arabische moslimlegers wordt
'gepland'.De analyse van 'Kingdom of Heaven' is afkomstig van Jay Weidner, zelf een gevierde film- en
documentairemaker ('2012: The Odyssey' en 'Timewave 2013') en bepaald geen fan van Israël / het
Zionisme (1). Des te opmerkelijker is het dat Weidner in zijn analyse tot de conclusie komt dat juist het
tegendeel van wat velen beweren -namelijk dat Hollywood zou worden gerund door 'Zionistische krachten'waar lijkt te zijn. Vooral uit de film 'Kingdom of Heaven' vallen de anti-christelijke en anti-Zionistische / antiIsraëlische doelstellingen van de Vrijmetselaars / Illuminati machtselite af te lezen, en blijkt de 'Nieuwe
Wereld Orde' geheel op één lijn te zitten met het New Age gedachtegoed.
In 'Kingdom of Heaven', geregisseerd door de alom geprezen regisseur Ridley Scott (van o.a. 'Alien', 'Blade
Runner', 'Gladiator', 'Hannibal', 'Black Hawk Down', 'American Gangster') speelt acteur Orlando Bloom de
fictieve laatste christelijke leider over Jeruzalem, Bailian of Ibelin. Bailian reist van Frankrijk naar Jeruzalem
en sluit zich aan bij de Orde van de Hospitallers. De Tempeliers, die worden aangevoerd door Reynald de
Chatillion (gespeeld door Brendan Gleeson), zijn de slechteriken in deze film.
Bailian vindt dat Jeruzalem een stad moet zijn waarin alle drie belangrijke wereldreligies -het jodendom, het
christendom en de islam- hun geloof moeten kunnen beoefenen, en is tegen de christelijke bezetting van
Jeruzalem. De film ademt een duidelijke anti-katholieke sfeer uit en sommige filmrecensenten merkten op
dat het script welhaast geschreven moest zijn door al-Qaida, aangezien de film zo overduidelijk pro-Arabisch
is. De Arabische militaire leider in de film, Saladin, wordt als een respectvol persoon neergezet, terwijl de
christenen zonder uitzondering barbaars en wreed zijn.
De pro-islamitische toon van 'Kingdom of Heaven' is zeer tegenstrijdig met de New Age complottheorie dat
de bazen van Hollywood pro-Israëlische Zionisten zouden zijn. Waarom zouden zij anders een film
financieren waarin niet alleen wordt getoond hoe de Arabieren Israël en Jeruzalem veroveren, maar ook de
christelijke kruisvaarders als de slechteriken worden afgeschilderd?Het is bekend dat één van de
belangrijkste doelstellingen van de Vrijmetselarij (/Illuminati) de 'terugkeer' naar Jeruzalem is en de herbouw
van de Tempel van Salomo. De Vrijmetselaars huldigen al zeer lang het openlijke standpunt dat Jeruzalem
het centrum van de drie wereldreligies zou moeten zijn, precies de visie die in 'Kingdom of Heaven' zo wordt
gepromoot. Tevens is dit in toenemende mate de doelstelling van de internationale gemeenschap geworden.
De twee krachten die de verwezenlijking van dit doel in de weg staan zijn: de huidige staat Israël en de
fundamentalistische christenen die op grond van de Bijbel geloven dat God het land en de stad Jeruzalem
enkel aan de Joden heeft gegeven.
Promotie van islam, verkettering van christenen'Kingdom of Heaven' lijkt het wereldpubliek voor te
bereiden op een machtsovergang in Israël en Jeruzalem. Alle niet-Arabieren schijnen zich te moeten
realiseren dat Jeruzalem omsingeld wordt door honderden miljoenen Arabieren en moslims, die 'het recht'
zouden hebben op de Joodse hoofdstad. In de film zijn moslims humane en waardige mensen, terwijl de
meerderheid van de christenen lafaards en wreed zijn. De enige respectvolle Europeanen in de film zijn antireligie of op zijn minst anti-christelijk.
Dezelfde elite die deze film heeft gefinancierd kondigde gebeurtenissen zoals de aanslagen van 9/11 en de
olieramp van de film van Mexico maanden of zelfs jaren van tevoren aan, klaarblijkelijk met als doel deze
beelden in het collectieve bewustzijn van de mensheid te projecteren, zodat ze, zodra ze zouden gebeuren,
'herkend' en daardoor sneller geaccepteerd zouden worden. Met 'Kingdom of Heaven' bereidde deze elite de
wereld voor op de verovering van Jeruzalem door de Arabieren en de opkomst van de islam als de nieuwe
belangrijkste wereldreligie.Regisseur Ridley Scott moet van dit propagandistische doel hebben afgeweten,
vooral omdat hij een regisseur is die extreem veel oog heeft voor details. Na zo'n 38 minuten in de film heeft
Bailian een discussie met vader baron Godfrey over Jeruzalem en hoe de stad wordt omsingeld door de
vijanden van de christenen. Het is ronduit verbijsterend dat hoofdrolspeler Orlando Bloom op zeker moment
duidelijk een getal op zijn voorhoofd heeft staan. De scene duurt zo'n 5 minuten dus dit kan onmogelijk
toeval zijn. Het is tevens ondenkbaar dat regisseur Ridley Scott dit niet zou hebben gezien of er niet vanaf
zou hebben geweten. Het getal dat op Blooms voorhoofd verschijnt is duidelijk: 2012.
2012: Geplande aanval op Israël en Jeruzalem?De Nieuwe Wereld Orde machtselite wil de wereld er
klaarblijkelijk op voorbereiden dat de Arabieren in 2012 een aanval op Israël zullen plegen en Jeruzalem
zullen veroveren, en dat de stad het centrum zou moeten zijn van de drie grote wereldreligies. Dit gaat
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lijnrecht in tegen het beleid van de alle regeringen van Israël tot nu toe, die het onbespreekbaar vinden dat
Jeruzalem moet worden opgegeven als zijnde de hoofdstad van de Joodse staat. We schreven het al vaker
op deze site, en herhalen het op grond hiervan opnieuw: in tegenstelling tot wat u op veel andere sites zult
lezen is Israël -en in haar kielzog de fundamentalistische christenen of 'Zionisten' die Israël steunen- daarom
HET struikelblok voor de totstandkoming van de New Age Nieuwe Wereld Orde.
Jay Weidner verwacht dan ook dat de Illuminati voorspellingen die in deze film worden gedaan in 2012
bewaarheid zullen worden, en dat er in dat jaar dus een grote oorlog tegen Israël zal worden begonnen
waarin Jeruzalem door de moslims zal worden belegerd en veroverd. Het enige waar de anti-Israëlische
Weidner geen rekening mee houdt is de Bijbel. Christenen weten op grond van duizenden jaren oude
Bijbelse profetieën dat deze oorlog er inderdaad gaat komen en dat Israël in grote benauwdheid zal komen,
maar ook dat -alvorens volgens een breed geaccepteerde visie Jeruzalem onder leiding van de antichrist
voor zeer korte tijd inderdaad de Vrijmetselaars/New Age hoofdstad van de wereld zal worden- de
moslimlanden in het rond vernietigd zullen worden.In eerdere artikelen toonden we reeds aan dat '2012' het
geplande jaar 1 is van de Nieuwe Wereld Orde, en dat in dat jaar de lang verwachte wereldvereniger, de
'messias', de 'mahdi' -de Bijbelse antichrist- op het toneel zal verschijnen. De huidige gebeurtenissen in de
Arabische wereld -van de zogenaamde revolutie in Egypte tot de oorlog tegen Gadaffi, waar de NAVO en alQaida gebroederlijk naast elkaar strijden- lijken er inderdaad sterk op te wijzen dat pijlsnel naar de vervulling
van dit al honderden jaren oude verborgen doel wordt toegewerkt.
Xander - (1) Jay Weidner
Zie ook: 2010:06-08: '7-stappenplan totale wereldcontrole bijna voltooid' (1)
30-07: '7-stappenplan totale wereldcontrole bijna voltooid' (2)
01-07: Aquarius - Het tijdperk van het Kwaad (Deel 4): Marxistische New Age NWO gepland in 2012
29-06: Aquarius 3: VN en regeringsleiders steunen heimelijk komst Maitreya
28-05: Aquarius 2: Zeitgeist: Christendom moet verdwijnen voor New Age Utopia
25-05: Aquarius 1: 'Zeitgeist' films promoten agenda Nieuwe Wereld Orde

Biechtgeheim bij seksueel misbruik op de helling
Binnen de Kamercommissie Seksueel Misbruik discussieert men over het
behoud van het biechtgeheim. Verschillende leden vinden dat een priester die
door de biecht op de hoogte komt van seksueel misbruik, hoort in te grijpen.
Het is een van de grootste twistpunten binnen de commissie, die woensdag
haar eindrapport aflevert. Dat staat te lezen in de krant De Morgen.De 13
leden van de commissie moeten tegen dinsdagavond een eindrapport op tafel leggen. Naarmate de
deadlines naderen, lijkt zich een heldere breuklijn af te tekenen binnen de dertienkoppige commissie: gelovig
of niet-gelovig.
Verdubbeling verjaringstermijn
De commissie stuurt vooral aan op een verlenging van de verjaringstermijnen voor de bestraffing van
seksueel misbruik van minderjarigen. Daar tegenover staat de bedenking van onder meer Child Focus, dat
zegt dat een langere verjaringstermijn slachtoffers langer doet zwijgen en dat het vinden van bewijzen wordt
bemoeilijkt. Binnen de commissie leek de voorbije weken eensgezindheid te zijn ontstaan over een
verdubbeling van de verjaringstermijn van tien tot twintig jaar.
Meldingsplicht
Eén van de grote twistpunten binnen de commissie handelt over beroepsgeheim en meldingsplicht van
hulpverleners. "Het beroepsgeheim moet het juiste doel dienen", zegt één van de commissieleden.
"Hulpverleners moeten zich kunnen beroepen op een medisch beroepsgeheim om de privacy van
slachtoffers te vrijwaren." In de andere richting zijn nogal wat commissieleden van mening dat het
biechtgeheim een priester niet kan ontslaan van meldingsplicht. Als kennis over een geval van seksueel
misbruik is verworven door de biecht, hoort hij in te grijpen, zo stellen enkele commissieleden voor.
(belga/odbs)28/03/11 - Hln.be

Protest in Athene tegen 'duivelse' ID-kaarten
Uitgegeven: 27 maart 2011 © Novum
AMSTERDAM - Enkele duizenden orthodoxe christenen hebben in Athene
gedemonstreerd tegen een plan van de regering voor nieuwe identificatiebewijzen.
Volgens de demonstranten is het nummer 666, volgens de Bijbel 'het nummer van de
duivel', verwerkt in het ontwerp van de nieuwe kaarten. De demonstranten waren
vanuit het hele land op de betoging afgekomen. Zij bestonden onder andere uit honderden orthodoxe
priesters, monniken en nonnen en enkele tientallen leden van rechts-extremistische groeperingen.
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Fukushima nu bijna net zo erg als Chernobyl; Mogelijke beurscrash Tokyo als gevolg
Dreigende uitstoot van plutonium extreem gevaar voor hele planeet
Japanse soldaten begraven slachtoffers van de tsunami in een massagraf. Tot nu toe zijn er bijna 11.000
doden geteld en worden er nog ruim 17.000 mensen vermist.
Stralingssensoren over de hele wereld tonen aan dat de ramp met de Japanse
Fukushima centrale nu bijna net zo erg is als die in Chernobyl in 1986. De
radioactieve neerslag bedraagt inmiddels 73% van de dagelijkse dosis die
vrijkwam na de kernsmelting in de Russische centrale (1). De Japanse regering
heeft eindelijke erkend dat er waarschijnlijk al kort na de tsunami op 11 maart
een kernsmelting in een van de reactoren van de Fukushima centrale heeft
plaatsgevonden (2). Een catastrofe dreigt voor de hele mensheid, zeker als bedacht wordt dat het slechte
nieuws waarschijnlijk onvermijdelijk een beurscrash in Tokyo zal veroorzaken (3).
De gemeten waarden zijn afkomstig van het wereldwijde net stralingscensoren dat oorspronkelijk bedoeld is
om het kernwapenproefstop-verdrag (CTBT) te handhaven en te controleren of er niet ergens op de wereld
illegale bovengrondse kernproeven plaatsvinden. Deze sensoren hebben nu het bewijs geleverd dat de
vrijkomende straling uit de Fukushima centrale veel hoger en gevaarlijker is dan twee weken lang officieel
werd toegegeven.
Fukushima kan allergrootste ramp ooit worden
Fukushima kan Chernobyl nog makkelijk overstijgen in ernst, aangezien er in de Japanse centrale 1760 ton
aan vers en gebruikt kernbrandstof is opgeslagen. In Chernobyl was dit slechts 180 ton. Mede hierdoor
dreigt Fukushima de grootste kernramp in de geschiedenis van de mensheid te worden, en als uitgegaan
wordt van het ergste scenario misschien zelfs wel de allergrootste ramp ooit. Toch is Fukushima op de
achtergrond van het nieuws gedrukt. Dat komt mede omdat de Japanse en Amerikaanse regeringen doen
alsof de vrijkomende straling op magische wijze in het niets oplost. Dat is natuurlijk complete onzin; de
straling besmet in toenemende mate levensmiddelen, het water, de lucht en de oceaan. Het begint in het
milieu te circuleren, en als bewijs daarvan regent het in Japan geel water, net als tijdens de Chernobyl ramp.
Werknemers van de centrale moesten met radioactieve verbrandingen in het ziekenhuis worden
opgenomen, maar nog altijd doet de hele wereld alsof we ons nergens zorgen over hoeven te maken. Het is
aan de ene kant begrijpelijk dat men massale paniek wil vermijden; aan de andere kant wordt de mensheid
nu regelrecht voorgelogen over de ware ernst van de ramp. Als Fukushima kort na het begin van de ramp op
11 maart zo snel mogelijk in dikke lagen beton zou zijn gegoten, dan waren de gevolgen nog te beheersen
geweest. Nu dreigt de situatie in toenemende mate hopeloos onbeheersbaar te worden. Als het in reactor 3
gebruikte plutonium vrijkomt dat zou in het slechtste geval de hele Japanse eilandengroep duizenden jaren
lang onbewoonbaar worden. Plutonium heeft een halfwaardetijd van 24.400 jaar.
Japans crisismanagement dramaHet Japanse crisismanagement is één groot drama. De gemeten
waarden van kernexploitant TEPCO zijn niet te vertrouwen. Gisteren werd gemeld dat de straling in de
centrale 10 miljoen keer verhoogd was, maar later werd dit weer ingetrokken. Daarom moeten er hoognodig
onafhankelijke en permanente metingen worden verricht, want de eventuele uitstoot van plutonium is
extreem gevaarlijk voor het leven op onze hele planeet. Het zeewater rondom Japan kan volledig besmet
worden, met grote gevolgen voor de visvangst in de Stille Oceaan. Als de wind draait dan kan de hele regio
Tokyo worden bestraald.De evacuatiezone rondom Fukushima zou vergroot moeten worden van 30
kilometer naar 250 kilometer. Bouwmaterialen uit Japan vallen maanden- of jarenlang uit de wereldwijde
bevoorradingsketen omdat ze radioactief besmet zijn, met als gevolg massale productie uitval in fabrieken
over de hele wereld. Daarmee worden verdere koersdalingen op de beurs van Tokyo vrijwel onafwendbaar,
met wellicht een totale crash -die zich over de hele wereld kan verspreiden- als gevolg.
Evacuatie heel Japan?Er zou zo snel mogelijk een internationaal crisismanagement moeten worden
opgezet, omdat het al lang niet meer om alleen Japan gaat. Dit management moet uitgaan van het
allerslechtste scenario, namelijk een evacuatie van mogelijk heel Japan. In ieder geval moeten maatregelen
worden getroffen om alle inwoners binnen een straal van 250 kilometer van de Fukushima centrale te
evacueren. Tegelijkertijd moet alle internationale expertise worden ingezet om de reactoren alsnog proberen
te koelen, om ze daarna te verzegelen en uiteindelijk te overdekken met beton. Ook moet worden bekeken
welke andere Japanse centrales een vergelijkbaar risico vormen. Deze moeten worden uitgeschakeld
zonder dat daarbij de hele stroomvoorziening in het land uitvalt.
Rampen in het verleden hebben aangetoond dat overheden de gewoonte hebben om de situatie en de
gevolgen bewust of onbewust te onderschatten en te bagatelliseren. Veelal worden er regelrechte leugens
verteld om het volk maar niet ongerust te maken. Het kan daarom absoluut geen kwaad om voorbereid te
zijn op een eventuele ramp en een bepaalde hoeveelheid drinkwater en houdbaar voedsel in huis te hebben.
Xander - (1) KOPP Online / Natural News ; (2) Reuters ; (3) MM News
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Zeevogels verspreiden dodelijk plastic over hele wereld
Bron / origineel: (c) www.hln.be
Jaarlijks vervoeren zeevogels honderden ton plastic van de ene naar de andere
kant van de wereld. De vogels verwarren kleine stukjes plastic met voedsel. De
toename van plastic zwerfvuil heeft wereldwijd een massale sterfte van vogels,
zeedieren en vissen tot gevolg.Neem de albatrossen op afgelegen atollen in de
Stille Oceaan. Die voeden hun kuikens met kleine stukjes plastic die op voedsel
lijken. De kuikens sterven van ondervoeding en wanneer hun kadavers vergaan, belanden die stukjes plastic
weer in zee. Een funeste versie van recyclage.
45 ton plastic
Nagenoeg elke zeevogel heeft plastic in zijn maag zitten. Volgens experts is dat ook het geval voor
zeeschildpadden en veel vissoorten. De noordse stormvogel is een veelvoorkomende zeevogel, er leven er
miljoenen van op de hele wereld. De volledige populatie zou in totaal 45 ton plastic via de maag meedragen.
Dat is een schatting van Jan Andries van Franeker, bioloog bij IMARES, Institute for Marine Resources &
Ecosystem Studies in Wageningen. De afgelopen dertig jaar heeft Van Franeker plastic aangetroffen in de
maag van ruim 95 percent van de onderzochte stormvogels uit de Noordzee. Dat is ook het geval voor
soortgelijke soorten zoals de Wilson's stormvogels. Die soort zou jaarlijks ongeveer 35 ton plastic
transporteren van haar overwinterplaatsen in de Noordelijk Atlantische gebieden naar de broedplaatsen in
Antarctica. "Als de voedingsgewoonten van het dier ertoe leiden dat het dier plastic kan verwarren met
voedsel, dan is het bijna zeker dat er plastic in zijn maag zit", vertelt van Franeker aan IPS.
Van Franeker is in Honolulu voor de vijfde internationale conferentie over zeevervuiling. De vorige
conferentie dateert van 2001."Ik heb soms een nachtmerrie waarin de stormvogels die tonnen plastic op alle
aanwezigen in een conferentiezaal als deze laten vallen", vertelt van Franeker. "Dat zou pas een statement
zijn." De oceanen worden steeds meer vervuild door een enorme hoeveelheid plastic, visgerei en andere
soorten vuilnis. Er zijn geen exacte cijfers voorhanden, maar het zou om massale hoeveelheden gaan. In
2006 waagde het Milieuprogramma van de Verenigde Naties zich aan een schatting: per vierkante kilometer
zee zouden er 13.000 stukjes plastic ronddrijven. Een wandeling aan de kust, waar ook ter wereld, maakt
het probleem snel duidelijk - tenzij die strook net werd schoongemaakt.
Peuken en kroonkurken
De Amerikaanse ngo Ocean Conservancy houdt zich al 25 jaar bezig met het schoonmaken van stranden en
kustlijnen. In die 25 jaar hebben ongeveer negen miljoen vrijwilligers in 152 landen 66 miljoen kilogram
vuilnis opgeruimd en gecatalogeerd. Dat staat in een nieuw rapport dat net werd gepresenteerd in Honolulu.
De top drie ziet er als volgt uit: Sigarettenpeuken, voedelverpakkingen en kroonkurken. Komen nog voor in
de top tien: plastic zakken, flessen en rietjes."Mensen beseffen niet genoeg hoe gevaarllijk deze vervuiling is
voor de oceanen", vertelt Achim Steiner, directeur van het VN-Milieuprogramma (UNEP). Volgens Steiner is
zwervuil op zee een "onzichtbaar" probleem en wordt het daarom genegeerd. Nieuw wetenschappelijk
onderzoek heeft aangetoond dat kleine plastic deeltjes of chemicaliën vrijgeven die schadelijk zijn voor het
endocriene systeem. Dit zou ernstige gevolgen hebben voor soorten die in zee leven, maar evengoed voor
mensen.
Plastic breekt niet af
Jaarlijks wordt wereldwijd ongeveer 260 miljoen ton nieuw plastic aangemaakt. Ter vergelijking: in 1950 ging
het nog maar om vijf miljoen ton plastic. Iedereen in de ontwikkelde landen gebruikt gemiddeld ongeveer
honderd kilogram plastic per jaar. Inwoners van ontwikkelingslanden hebben voorlopig genoeg aan twintig
kilogram, maar hun gebruik is de laatste jaren sterk aan het stijgen.
Plastic is niet afbreekbaar maar valt steeds verder uiteen in kleinere stukjes, tot het microscopisch wordt. En
zo kan het honderden jaren in het milieu blijven rondzwerven. Volgens UNEP-directeur Steiner zijn nieuwe
beleidsmaatregelen noodzakelijk. Hij pleit voor een uitbreiding van het Zuid-Koreaanse systeem van
producentenverantwoordelijkheid (EPR). Het EPR-systeem verplicht fabrikanten en importeurs een bepaalde
hoeveelheid van hun producten te recycleren. In de vijf jaar sinds de lancering van het programma in Korea
werd meer dan zes miljoen ton afval gerecycleerd, waaronder 70.000 ton plastic. Het programma bracht in
totaal 1,1 miljard euro op. Het programma bleek een goede bron van nieuwe werkgelegenheid. Ook Van
Franeker pleit voor beleidsmaatregelen. "Het volstaat een verplicht statiegeldsysteem te ontwikkelen voor
plastic", aldus van Franeker. Duitsland, Nederland en de Scandinavische landen hebben elk zo'n systeem.
Gevolg: meer dan 95 percent van alle plastic flessen worden gerecycleerd.
Bioplastic bestaat niet
Van Franeker sluit af met een waarschuwing: "Afbreekbaar of composteerbaar plastic moet worden
verboden. In bioplastic zit evenveel plastic als in plastic dat van olie is gemaakt. Het zogenaamde bioplastic
breekt gewoon sneller af in microdeeltjes dan de traditionele kunststoffen. We zijn niet meer in staat het te
zien, maar het is er nog steeds." Volgens Van Franeker is het de industrie die afbreekbaar en
composteerbaar plastic promoot, zodat op korte termijn kan doorgegaan worden met het eenmalig gebruik
van plastic. "Wegwerpgebruik van plastic is gewoon niet houdbaar", zegt hij. De Nederlandse bioloog is
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ondanks alles niet tegen het gebruik van plastic: "Het is een prachtig materiaal. Men moet het enkel veilig en
herbruikbaar
maken."http://zaplog.nl/zaplog/article/zeevogels_verspreiden_dodelijk_plastic_over_hele_wereld

'Dood koning Abdullah zal leiden tot oorlog moslims tegen Israël'
Volgens Iran kan de twaalfde imam of de 'mahdi' nu ieder moment op het toneel verschijnen.De dood van
oude en zieke Saudische koning Abdullah zal de onrust in het Midden Oosten
verder doen toenemen en de moslimlanden verenigen in een oorlog tegen Israël.
Deze oorlog zal op zijn beurt de lang verwachte islamitische messias, de 'mahdi',
op het toneel doen verschijnen, die zal afrekenen met het Westen en een
islamitisch wereldrijk zal stichten. Dat is in het kort de inhoud van een Iraanse
propagandafilm getiteld 'De Komende Is Met Ons' die de afgelopen dagen
razendsnel over het internet wordt verspreid.De film (2) is gemaakt door een
topadviseur van de Iraanse president Ahmadinejad, die erom bekend staat wekelijks op te roepen tot de
vernietiging van Israël en zijn jaarlijkse toespraak voor de Verenigde Naties te beginnen met een gebed om
de spoedige terugkeer van de twaalfde imam, de mahdi. De vernietiging van Israël en de verovering van
Jeruzalem zal volgens de film ingeluid worden door Iran, dat door de huidige volksopstanden in de diverse
Arabische landen aan het hoofd van de moslimwereld zal komen te staan. De islamitische terreurgroepering
Hezbollah in Libanon -feitelijk een vooruitgeschoven Iraans legeronderdeel- zal een belangrijke rol spelen bij
de komende aanval op Israël.'De Komende Is Met Ons' is duidelijk bedoeld om optimaal te profiteren van de
onrust in de Arabische wereld en mikt op het omver gooien van regimes die bondgenoten zijn van de
Verenigde Staten. In de film worden diverse citaten aangehaald uit islamitische geschriften om te bewijzen
dat het door Iran geleide islamitische rijk voorzegd is in de Koran en in de Hadith, die de uitspraken van de
profeet Mohammed bevat. Hieruit zouden de volgende tekenen van de islamitische versie van de eindtijd zijn
op te maken:
- De Joden zullen een regering vestigen in Palestina, en de moslims zullen worden 'gescheiden van elkaar'
en worden verdeeld (1948)
- De invasie door de VS en het Westen van Irak (1991 en 2003)
- Het volk van Egypte zal opstaan tegen hun heerser (2011)
- Een revolutie in Jemen, waarna de 'eerste soldaten' van de mahdi Mecca (in Saudi Arabië) zullen bereiken
(revolutie in 2011 begonnen)
- Koning Abdullah van Saudi Arabië zal sterven en daarmee een nieuwe fase in de Arabische
volksopstanden inluiden, die zal uitlopen op een oorlog tegen Israël en de komst van de mahdi (moet nog
gebeuren).
'De Komende Is Met Ons' kan worden gezien als de Iraanse versie van Hitlers 'Mein Kampf' en is dan ook
een regelrechte oorlogsverklaring aan het adres van Israël, de Joden en het Westen. De leider die de
moslims zal verenigen en die het 'sterke leger uit het oosten' zal leiden bij de aanval op Israël zou niemand
minder zijn dan de Iraanse ayatollah Ali Khamenei. Ook wordt beweerd dat de Amerikaanse stafchef
admiraal Mike Mullen tijdens zijn recente bezoek aan Israël zou hebben gezegd dat 'de optie van een
militaire confrontatie met Iran niet langer mogelijk is' omdat Iran te machtig zou zijn geworden. (1)
Wie deze toekomstige islamitische leider, mahdi of kalief ook zal zijn, volgens de Bijbel lijkt er eerst een
interne confrontatie plaatsvinden in de moslimwereld. Soenitische en Shi'itische moslims zullen elkaar
bestrijden, waarbij opvallend is dat de hier genoemde landen nu dagelijks in het wereldnieuws zijn:
'En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen, en het land Egypte zal niet ontkomen, maar hij zal de
schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte; en Libiërs en Ethiopiërs (het
huidige Noord Soedan) zullen in zijn gevolg zijn. Doch geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen
hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen.' (Daniël
11:42-44)
De radicalisering na de 'revolutie' in Egypte en het feit dat de rebellen in Libië hulp krijgen van zowel alQaida als de NAVO lijken erop te wijzen dat beide landen op korte termijn in het Iraanse kamp zullen
belanden, waarna er een grote oorlog in het Midden Oosten zal ontstaan, naar alle waarschijnlijkheid gericht
tegen Israël. Gisteren plaatsten we een artikel waaruit op te maken valt dat deze oorlog 'gepland' is voor het
jaar 2012. Het is echter niet uit te sluiten dat dit een jaar later wordt - of misschien zelfs wel een jaar eerder.
Xander - (1) Newsmax ; (2) YouTube
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Libië: Blood for Oil wordt Blood for Water
ma, 28/03/2011 - Ivo
Terwijl Nederland zich inmengt in weer een illegale oorlog is volgens veel
sceptici de hoofdreden van de inval de olie. Maar Libië produceert nog
geen 2 % op de gehele oliemarkt. Libië verkoopt haar olie al aan het
Westen. Kadhafi is nu ook niet echt een bedreiging voor het westen. En
een revolutie was het ook niet. De resolutie stelt dat het is om de
bevolking van Libië te beschermen tegen Kadhafi. Maar wie zijn die
mensen? De media noemt zo ook wel de rebellen. De leider van de rebellen, Abdel-Hakim al-Hasidi, heeft
toegegeven dat er tussen de rebbelen sympathisanten en cellen van Al Qaida. Sommige Al Qaida leden
zouden ook o.a. in Irak hebben geopereerd tegen de Amerikanen en coalitie. Dus in Afghanistan jaagt het
Westen op Al Qaida en in Libië beschermd het Westen Al Qaida. In de coalitie leken er scheurtjes te
ontstaan over wie nu de leiding ging geven. Maar vandaag werd bekend dat de NAVO alle luchtoperaties zal
overnemen. Nu is de vraag of het daar ook bij blijft. De coalitie is al in haar streven de resolutie voorbij
gegaan. Voornamelijk Amerika wou dat de NAVO de operatie zou gaan uitvoeren, wat eigenlijk onzin is
gezien Amerika de ruggengraat van de NAVO is.
Blood for Water
De enige reden naast het geopolitieke belang kan alleen maar de watervoorraden in Libië zijn, diep onder de
woestijn. In de jaren 53 vonden oliemaatschappijen, naast olie, grote hoeveelheden water diep onder de
woestijn. Het merendeel van het water zou tussen de 38,000 en 14,000 jaar oud zijn. Kadhafi was de gene
die begon het water te exporteren naar de steden met kilometers langen leidingen en reservoirs. Op
September 1, 2010 starten het project Libya‟s Great Man-Made River Project. Een project te waarden van 33
miljard. De waarde van de water reservoirs is z‟n kleine 70.000.000.000.000 dollar. Moet er verder nog iets
worden uitgelegd? Water zal na waarschijn net zo duur las niet duurder worden dan olie. Ook voor landen
rondom Libië zijn de belangen van de Libische watervoorraden groot. Dus in het geval van Libië is het niet
bloed voor olie maar bloed voor water.
De Nederlandse flater
We kennen de beelden nog wel van de mislukte reddingsactie door Nederland. Hierbij zou een ingenieur van
het bedrijf Royal Haskoning moeten worden bevrijdt. Rond om deze persoon is nog veel onduidelijk. De
media leek zich meer bezig te houden met de Nederlandse helikopter die na mijn idee beter gestolen kan
worden dan behouden. Kan het zijn dat hij mede verantwoordelijk is voor het water project. Royal Haskoning
hosten op 21-03-2011 nog de Wereldwaterdag Nederland 2011. Op deze dag werd met de aanwezigheid
van Wil lex de waterproblematiek besproken. Het thema van dit jaar was Water for cities: responding to the
urban challenge. De Nederlandse viering gaat om extra aandacht voor de toegang tot schoon drinkwater en
tot sanitaire voorzieningen. Kan hier een verband zijn met Libische Libya‟s Great Man-Made River Project?
Wim lex is hoofd van het watergemeenschap. Sinds 1997 houdt de Prins van Oranje zich bezig met
waterbeheer, zowel in Nederland als daarbuiten. In Nederland is hij voorzitter van de Adviescommissie
Water. Als voorzitter van de United Nations Secretary-General's Advisory Board on Water and Sanitation
levert hij wereldwijd een persoonlijke bijdrage aan het oplossen van watergerelateerde problemen.
De Prins verdiept zich sinds 2004 in ruimtelijke ordening als aanvulling op zijn werkzaamheden op het
gebied van integraal waterbeheer in Nederland. Functies:
1998: beschermheer van het Global Water Partnership. Het Global Water Partnership is opgericht door
de Wereldbank, de Verenigde Naties en het Zweedse Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. Het
probeert vanuit het oogpunt van integraal waterbeheer internationale milieu-afspraken te vertalen in
concrete projecten en programma's.
1999-2000: Lid van de commissie die de totstandkoming van de World Water Vision coördineerde.
2000: Voorzitter van het Tweede Wereld Water Forum in Den Haag.
2002: Lid van een Panel of Eminent Persons. Dit panel deed op verzoek van Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties aanbevelingen voor een VN-conferentie in Johannesburg over duurzame ontwikkeling.
De Prins was bij het panel betrokken als deskundige op het gebied van waterbeheer.
2000-2004: voorzitter van de Commissie Integraal Waterbeheer.
2004-heden: voorzitter van de Adviescommissie Water. De Commissie Integraal Waterbeheer is met de
komst van deze nieuwe commissie opgeheven.
2006-heden: voorzitter van de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de Secretaris-Generaal van
de Verenigde Naties. Deze VN-Adviesraad (voluit de United Nations Secretary-General's Advisory Board
on Water and Sanitation) is in 2004 door Kofi Annan ingesteld om hem te adviseren over praktische
maatregelen voor het behalen van de millenniumontwikkelingsdoelen voor water en sanitatie. De vraag
heerst dan weer Cui bono, who benefit, wie profiteert hierbij. En een ieder die komt met een revolutie
krijgt een resolutie. War is peace. http://www.wacholland.org/nl/nieuws/libi-blood-oil-wordt-blood-water
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Libische rebellen verkochten Gadaffi's zenuwgas aan Hezbollah en Hamas
Rebellen blazen de aftocht - Gaat de NAVO hen bewapenen? - Onrust Arabische wereld duurt voort
Libische rebellen ontvluchten Ras Lanuf, dat weer in handen van Gadaffi's
troepen is.Volgens militaire inlichtingendiensten hebben hoge 'officieren' van
de rebellen duizenden chemische granaten, die werden buitgemaakt bij de
verovering van Gadaffi's militaire opslagplaatsen, aan de islamitische
terreurgroepen Hezbollah en Hamas verkocht. Na het in handen krijgen van
dit mosterd- en zenuwgas verdrongen de door Iran gesponsorde
terreurgroeperingen zich om hun eerste onconventionele
(massavernietigings)wapens in handen te krijgen.
De rebellen zouden minstens 2000 granaten met mosterdgas en 1200 granaten met zenuwgas in handen
hebben gekregen en voor ettelijke miljoenen dollars hebben verkocht. Eerdere berichten dat het gifgas zou
zijn veilig gesteld door Britse commando's lijken hiermee ontkracht. Volgens Amerikaanse en Israëlische
inlichtingendiensten zijn diverse ladingen chemische wapens onder leiding van Iraanse agenten in
konvooien van het oosten van Libië naar Soedan verscheept, waar ze wachten op het juiste moment om
zonder het risico op Israëlische of Amerikaanse luchtaanvallen naar Libanon en de Gazastrook te worden
doorgevoerd. De konvooien worden bewaakt door terroristen van Hezbollah en Hamas.
Het is onduidelijk of de granaten en de chemische gassen compleet werden afgeleverd of dat ze in aparte
containers worden vervoerd. Daarnaast zou het gifgas niet alleen door de artillerie kunnen worden ingezet,
maar ook in onbemande drones, die Hezbollah recent ontving uit Iran, kunnen worden geplaatst.
Na het begin van de volksopstand in Libië stelde de regering in Teheran zich vierkant achter de rebellen op,
omdat werd ingezien dat dit een unieke mogelijkheid was om beslag te kunnen leggen op Gadaffi's
chemische wapens en deze aan Hezbollah en Hamas door te spelen, zonder dat Iran hier direct van
beschuldigd zou kunnen worden. Al in de derde week van februari arriveerde een geheime Iraanse delegatie
in Benghazi om een deal te sluiten met de leiders van de rebellen over de aankoop van de complete
buitgemaakte lading gifgas en daarnaast ook nog een diverse soorten luchtafweerraketten.
In de eerste week van maart werd de overeenkomst afgerond door vertegenwoordigers van Hamas en
Hezbollah. De eerste belangrijke official die gewag maakte van de aanwezigheid van Hezbollah strijders in
Benghazi was de opperbevelhebber van de NAVO in Europa, de Amerikaanse admiraal James Stavridis. Op
29 maart zei hij dat er signalen waren opgevangen van de aanwezigheid van door al-Qaida en Hezbollah
geleide islamitische opstandelingen aan de kant van de Libische rebellen. Hij vertelde echter niet wat ze
daar precies deden (1).
Rebellen blazen aftocht
Ondanks de bescherming van de NAVO gaat het niet goed met het offensief van de rebellen. Gadaffi's
troepen hebben Ras Lanuf, Bin Jawad en Brega opnieuw in handen weten te krijgen en rukken op naar de
belangrijke plaats Ajadabiya, die afgelopen zaterdag aan de rebellen werd gelaten vanwege de NAVOluchtaanvallen. Foto's laten zien hoe de rebellen in een 'Mad Max' achtige wanorde Ras Lanuf
ontvluchten.De Britse premier David Cameron zei dat de huidige VN-resolutie mogelijk het bewapenen van
de rebellen door de NAVO toestaat. De Amerikaanse president Barack Obama 'sluit dat niet uit' maar heeft
er nog geen beslissing over genomen. Rusland waarschuwde het Westen echter dat het bewapenen van de
rebellen niet behoort tot het mandaat dat de coalitie van de VN Veiligheidsraad heeft gekregen (2). Ook
Amerikaanse militaire bevelhebbers zijn hier mordicus op tegen en willen eveneens niet dat de VS de interim
'regering' van de rebellen erkent.
Bahrein, Egypte, Syrië, Jemen
Behalve in Libië is het nog steeds erg onrustig in diverse andere Arabische landen. In Bahrein worden de
Shi'itische moslims opnieuw door Iran aangemoedigd om in opstand te komen tegen het koningshuis. Eerder
werden hun protesten gewelddadig neergeslagen met behulp van een Saudische militaire interventie.
Ondertussen vliegen in Egypte de politieke en religieuze elite elkaar naar de keel en ondermijnen ze de
pogingen van de militaire junta de orde in het land te herstellen. In Syrië probeert president Assad door
middel van een combinatie van keihard optreden, concessies en het ontslag van zijn regering de Soenitische
meerderheid te paaien - tot nu toe met averechts effect. Tenslotte zinkt het strategisch gelegen Jemen
steeds dieper weg in een bloedige, eindeloze burgeroorlog (3).
Xander - (1) DEBKA ; (2) Daily Mail ; (3) DEBKA
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Christenen trekken weg uit het Midden-Oosten
maart 28, 2011 By: silviavideler
„Het christendom is de meest vervolgde religie‟
Bron: TROUW – Van onze redactie religie & filosofie − 25/03/11
Christenen dreigen te verdwijnen uit het Midden-Oosten. Dat blijkt uit het rapport „Vervolgd en
vergeten‟ van Kerk in Nood over vervolging van christenen wereldwijd.
Journalistieke waarnemingen in 33 landen vormen de basis voor het gisteren gepresenteerde overzicht van
vervolging van christenen wereldwijd, „Persecuted and forgotten‟.
Hoewel het Midden-Oosten de bakermat van het christendom is, voelen christenen zich in deze regio zo
onveilig, dat ze eruit wegtrekken, blijkt uit het rapport.
In Irak leefden in 1987 nog 1,4 miljoen christenen, volgens Kerk in Nood. Dat aantal was gehalveerd in 2003.
Nu zijn er officieel nog een half miljoen christenen, maar volgens waarnemers zouden het er niet meer dan
150.000 zijn, op een bevolking van 30 miljoen.
Dat christenen in Irak met geweld vervolgd worden, blijkt uit de aanslag op een kerk in Bagdad in oktober
2010, waarbij 58 doden vielen en 70 gewonden. De organisatie concludeert dat het de opzet van landen met
een beweging van extremistische moslims is om christenen geheel te laten verdwijnen.
Volgens Kerk in Nood worden christenen niet alleen in islamitische landen vervolgd, maar ook in
bijvoorbeeld Venezuela, China en Noord-Korea. Religieuze intolerantie is soms ingegeven door
nationalisme, soms door politieke drijfveren.
Drie van de vier gelovigen die om religieuze redenen vervolgd worden, zijn christenen. “Vooral de situatie
van christenen in het Midden-Oosten en Pakistan is zorgwekkend”, vertelt Joris van Voorst tot Voorst,
directeur van Kerk in Nood. “In Irak is het sinds de Amerikaanse inval slecht gesteld met de christelijke
gemeenschap. In Pakistan hebben christenen het heel erg moeilijk met de omstreden blasfemiewet.
Hierdoor kunnen christenen gearresteerd worden als ze beweren dat Jezus de zoon van God is”.
Van Voorst tot Voorst noemt enkele dramatische voorbeelden van christenvervolging: naast het
gijzelingsdrama in een kerk in Bagdad, waarbij zeker veertig christenen om het leven kwamen, ook de
bomaanslag op een kerk in Alexandrië, waarbij meer dan twintig christenen de dood vonden. In het rapport
staan veel meer voorbeelden. Kerk in Nood is een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen
wereldwijd. Open Doors doet hetzelfde. Die organisatie komt elk jaar met een top-50 van landen met de
meeste christenvervolging. Noord-Korea staat al enkele jaren op de eerste plaats. “Het is daar heel erg”,
vertelt Van Voorst tot Voorst, “maar omdat het zo‟n gesloten land is, weten we niet precies hoe de situatie
is.” Kerk in Nood wil geen ranglijst presenteren. “Dat doet geen recht aan de verschillende situaties. In ieder
land is sprake van een aparte situatie.”
Zo trekken ook uit Israël christenen weg. Was in 1922 een op de twee inwoners van Jeruzalem christen, nu
maken ze nog minder dan twee procent uit van de bevolking van deze stad.
Met het rapport wil Kerk in Nood in eerste instantie informeren. Van Voorst tot Voorst hoopt dat het de
politiek wakker schudt en dat er actie wordt ondernomen. Hij merkt al dat de media in Nederland meer weet
krijgt van de omvang van christenvervolging.
Behalve informeren wil Kerk in Nood ook oproepen tot gebed. Dat deed zij gisteravond met de Nacht van de
Martelaren in de St. Nicolaaskerk in Amsterdam. Tijdens een heilige mis en een avondwake was er
aandacht voor de slachtoffers van christenvervolging.
Kerk in Nood is zelf ook actief als hulporganisatie. Zij helpt en ondersteunt vervolgde christenen door
bijvoorbeeld het verspreiden van bijbels en het ondersteunen van priesters. De organisatie is gevestigd in
140 landen. De organisatie is in 1947 opgericht door de Nederlandse pater Werenfried van Straaten. Dit is
het derde rapport van Kerk in Nood. Het eerste verscheen in 2006.
Persecuted and forgotten, Christenvervolgingen 2011. Uitg. Kerk in Nood, John Pontifex en John Newton.
info@kerkinnood.nl

Klimaatverandering: sneeuw keert terug op Kilimanjaro
Complete artikel: cassandraclub.wordpress.com
Het verdwijnen van de sneeuw op de top van de Kilimanjaro is jarenlang
gepresenteerd als een bewijs voor de opwarming van de atmosfeer. Sceptici
wezen erop dat er ook andere oorzaken een rol spelen, waaronder een afname
van de hoeveelheid neerslag. Er valt weer meer sneeuw: de Kilimanjaro wordt
weer wit.Je kunt natuurlijk beweren dat meer sneeuwval juist een gevolg is van de opwarming. Maar dan
word je uitgelachen.Waarschijnlijker is dat het verdwijnen van de sneeuw in het vorige decennium het gevolg
was van minder neerslag en niets te maken heeft met stijgende temperaturen. (foto via Flickr CC)
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Groeiend verzet Israëlische politici tegen Palestijnse staat in september
Netanyahu in 2002: 'Een ja tegen een Palestijnse staat is een nee tegen een
Joodse staat, en vice-versa'
De vlaggen van Israël en de Palestijnen gebroederlijk naast elkaar. Het lijkt er
echter sterk op dat dit in werkelijkheid nooit (langdurig) het geval zal kunnen zijn,
zelfs al zou Israël een groot deel van zijn grondgebied weggeven aan de
Palestijnen.
Na jaren van traineren, blokkeren en gedane beloftes niet nakomen heeft de Palestijnse Autoriteit bijna zijn
doel bereikt. Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september zullen naar
verwachting veel landen een onafhankelijke Palestijnse staat erkennen, zonder dat er een akkoord met
Israël over gesloten is. De Israëlische minister van Defensie Ehud Barak verklaarde afgelopen week dan ook
dat deze erkenning een 'politieke tsunami' voor Israël zal betekenen, mede omdat het bestaansrecht van de
Joodse staat er steeds verder door wordt ontkend. Daarom groeit onder steeds meer Israëlische politici het
verzet tegen de stichting van een Palestijnse staat in Judea en Samaria.
In 1998 bood Ehud Barak als premier de toenmalige Palestijnse leider Yasser Arafat bijna 98% van Judea,
Samaria en Gaza aan, maar deze weigerde. Barak is dan ook niet tegen een Palestijnse staat, maar wel
tegen het unilateraal uitroepen ervan, dus zonder dat de Palestijnen overeenstemming met Israël hebben
bereikt over de grenzen, de 'vluchtelingen' en Jeruzalem. Hij beschuldigde premier Netanyahu er dan ook
van dat hij de Palestijnen te weinig tegemoet is gekomen gedurende de vredesonderhandelingen, en stelde
dat Israël onmiddellijk bereid moet zijn om te praten over alle belangrijke onderwerpen.
Verzet belangrijke politici
Veel andere Israëlische politici willen echter zelfs niet de mogelijkheid van een Palestijnse staat op
Israëlische grondgebied overwegen - niet unilateraal en ook niet op een andere manier. Anastasia Michaeli,
parlementslid van de partij Israël Ons Thuis, zei afgelopen week dat haar partij 'alles doet om te voorkomen
dat er in Judea en Samaria een vijandige en agressieve staat zal worden gesticht.' De voorzitter van
coalitiepartij Likud, Zev Elkin, zei tijdens een bezoek aan Itamar, waar onlangs een gezin gruwelijk door
Palestijnse terroristen werd vermoord, dat 'er geen plek is voor een Palestijnse staat, noch binnen tijdelijke
grenzen, noch in iedere andere vorm.'
De 'Mattor Arim' organisatie legde onlangs uit dat het Israëlische leger nu nog eenvoudig kan ingrijpen bij
terreur op en van de Westelijke Jordaanoever, maar dat dit niet meer kan zodra het gebied een
onafhankelijke Palestijnse staat is geworden. Dr. Mordechai Kedar van de Bar Ilan universiteit schreef deze
week dat Israël daarom nog maar weinig tijd heeft om de Algemene Vergadering ervan te overtuigen hoe
gevaarlijk een Palestijnse staat zal zijn, niet alleen voor Israël maar ook voor de buurlanden.
Kedar wees erop dat de Palestijnen nog steeds niet aan premier Netanyahu's belangrijkste eisen tegemoet
zijn gekomen, en dat is de erkenning dat Israël het thuisland van de Joden is en dat het toekomstige
Palestina gedemilitariseerd moet zijn. 'Dag en nacht herhalen Palestijnse woordvoerders dat ze niet eens
dromen van het erkennen van Israël als het Joodse nationale thuis,' schreef Kedar. Tevens wijzen de
regelmatige inbeslagnames van grote hoeveelheden wapens die naar Gaza worden gesmokkeld erop dat de
Palestijnse Autoriteit zich juist tot de tanden toe aan het bewapenen is.Ook vicepremier Moshe Yaalon ziet
een Palestijnse staat niet zitten. Zo'n drie weken geleden zei hij tegen een verslaggever dat hij hoopte 'het
mis te hebben dat Netanyahu de Palestijnse Autoriteit een staat met tijdelijke grenzen gaat aanbieden.' De
andere Israëlische vicepremier, Silvan Shalom, ging zelfs zover te suggereren dat hij de regering zou
verlaten als deze in zou stemmen met een Palestijnse staat. 'In onze overheid worden zaken bepaald door
regeringsbesluiten. Zo'n regeringsbesluit bestaat niet, want ik heb nog nooit gesproken over een Palestijnse
staat.'
Netanyahu in 2002 fel tegenstander Palestijnse staat
Netanyahu was zelf in 2002 mogelijk de meest verklaarde tegenstander van een Palestijnse staat. 'Zo'n
entiteit zou alle macht van een staat opeisen, zoals het controleren van de grenzen, het importeren van
wapens, het controleren van het luchtruim en de mogelijkheid om ieder Israëlisch toestel dat daar binnen
zou vliegen neer te halen. Ook zou zo'n staat vredesverdragen of militaire allianties met andere landen
kunnen sluiten. Zodra je hen een staat geeft, geef je hen dat alles, en zelfs als er een overeenkomst over het
tegendeel is gesloten, zullen ze binnen korte tijd al deze dingen opeisen en verkrijgen. Dan zal de wereld er
slechts naar kijken en er niets tegen doen. Het zal ons echter stoppen te proberen om hen te stoppen.'
Arafat erkende dat vernietiging Israël uiteindelijk doel is'
Dan zullen wij met onze eigen handen een bedreiging voor ons voortbestaan hebben gecreëerd,' aldus
Netanyahu in een toespraak tegenover het centrale comité van de Likud partij. 'Wat zal er gebeuren als de
Palestijnen net als de Duitsers na de Eerste Wereldoorlog de gedemilitariseerde zone opheffen? De wereld
deed destijds niets, en dan zal de wereld eveneens niets doen. Nu al verwijderen de Palestijnen alle
beperkingen waar ze in Oslo mee akkoord zijn gegaan - ze smokkelen wapens naar binnen, ze vervuilen de
waterbronnen, ze bouwen aan een leger en maken militaire overeenkomsten met Iran en andere landen.
Maar als wij hiertegen actie proberen te ondernemen is de wereld tegen óns, en niet tegen hen.'
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Om zijn betoog te onderstrepen haalde Netanyahu de woorden van aartsterrorist Yasser Arafat aan. 'Arafat
zei dit op zijn best toen hij op de dag dat hij de Oslo akkoorden tekende met verslaggevers praatte: 'Omdat
wij Israël niet in een oorlog kunnen verslaan moeten we dit in etappes doen. We moeten elk stukje land van
Palestina pakken wat we kunnen pakken, daar soevereiniteit over krijgen, en dan, als de tijd rijp is, de
andere Arabische landen overtuigen om samen met ons Israël de laatste slag toe te brengen.' Dus
zelfbeschikking - ja, maar een staat die de staat van Israël wil vernietigen - nee.'
'Ja' tegen Palestina is 'Nee' tegen Israël'
Toen Arafat in 1999 dreigde een Palestijnse staat uit te roepen, kondigde ik bij de VN aan dat als hij dit zou
doen, wij grote gebieden van Judea, Samaria en Gaza zouden annexeren,' vervolgde Netanyahu. 'En Arafat
capituleerde. Wij hebben altijd duidelijke actie ondernomen als het ging om zaken die vitaal zijn voor ons
voortbestaan, zelfs als anderen het daar niet mee eens waren. Het komt namelijk hier op neer: een 'ja' tegen
een Palestijnse staat betekent een 'nee' tegen een Joodse staat, en vice-versa.'Zal Benyamin Netanyahu
zijn eigen advies uit 2002 nu gaan opvolgen?
Xander - (1) Arutz 7

Artikel 1 en 1 April
Door Hans Vogel
Op 1 april wil de belastingdienst alle belastingaangiftes binnen hebben. Een
begrijpelijke wens, want er is heel veel werk te doen. Vandaar dat de dienst het
voor zichzelf wat makkelijker wil maken, al is dat voor u minder leuk.Het wordt
echter een stuk minder leuk wanneer u eens terdege zou beseffen dat het
systeem waaraan u jaar in jaar uit gemiddeld tussen de 70% en 80% van uw
inkomsten besteedt, op grote schaal fraudeert met uw belastinggeld. Een bezoek
aan de site van accountant Leo Verhoef zal u leren dat zelfs kleinere gemeenten
door boekhoudfraude jaarlijks miljoenen euro‟s spoorloos laten verdwijnen. (LINK:
h t t p : / / w w w . l e o v e r h o e f . n l / s c o r e l i j s t . h t m l ). Ook de provincies doen enthousiast mee aan dit spel.
Hierdoor zijn alleen al in de laatste 10 jaar vele miljarden euro‟s beland in de zakken van de regenten die
Nederland besturen.Dit verschijnsel wordt doorgaans aangeduid met de term corruptie. Alle overheden in
Nederland zijn corrupt. Met andere woorden, gemeentes, provincies en de rijksoverheid frauderen er lustig
op los. Ten koste van u, de brave belastingbetaler. U slikt alles voor zoete koek en betaalt morrend de
rekening, die elk jaar weer hoger uitvalt. U betaalt uiteindelijk alles! Van de vette salarissen voor de bankiers
die de staatsbanken het bankroet inhelpen tot de bommen en raketten waarmee in uw naam onschuldige
burgers in Afghanistan en straks Libië worden vermoord. U mag zich hoogstens een beetje boos maken
wanneer u reageert op artikelen in de Telegraaf, maar u mag ook weer niet te boos worden want dan wordt
uw reactie niet geplaatst. U pikt alles en rolt „s avonds maar al te vaak doodmoe en met een onvoldaan
gevoel op tijd uw bed in.Want de volgende dag moet u weer naar uw werk, staat braaf in de file, in een
overvolle trein of tram. Uw gangen en gedragingen worden in de gaten gehouden door camera‟s. En u moet
zich op elk gewenst moment kunnen identificeren met een document waarvoor u ook nog uw
vingerafdrukken heeft moeten inleveren. De staat koestert een diep wantrouwen tegen u, want in wezen is
de staat doodsbang voor u. Bang dat u door zult krijgen op welk een schandalige manier u wordt
behandeld.Wanneer u straks op uw 67ste mag ophouden met werken, zal uw pensioen een stuk lager
uitvallen dan u is voorgehouden. Ook zal het straks verschrikkelijk duur zijn geworden om u van uw kwalen
af te helpen. Onderwijl ondergraaft u uw gezondheid door het consumeren van minderwaardig voedsel dat is
volgestopt met chemische rommel.U voelt zich machteloos en hulpeloos, maar dat is nergens voor nodig.
Het wordt eens tijd dat u uw tanden laat zien. Dat u duidelijk zegt: „tot hier en niet verder!‟Herinnert u zich
Eveline Herfkens nog? Deze voormalige minister voor „Ontwikkelingssamenwerking‟ aanvaardde na haar
aftreden een baan bij de VN in New York. Zij kreeg daarvoor een riant salaris. Maar dat vond zij niet genoeg,
Ze vroeg en kreeg huursubsidie in Nederland, waarmee ze een flat kon huren waarvan het uitzicht haar
beter beviel. In totaal ontving madame Herfkens een bedrag van 280.000 dollar huursubsidie. Daarop had zij
als VN-medewerker echter geen recht en daarom eiste de belastingdienst dat zij dit bedrag zou terugstorten.
Mevrouw deed echter iets wat bijna niemand in Nederland durft, maar wat u eigenlijk ook zou moeten doen.
Zij zei: „dat vertik ik‟ en hield voet bij stuk. Uiteindelijk besliste de Tweede Kamer dat zij de onterecht
ontvangen huursubsidie NIET terug hoefde te betalen. Mevrouw Herfkens kreeg dus zomaar 280.000 dollar
cadeau van de overheid.
Nu zegt u misschien: „ja, maar die mevrouw Herfkens is een ex-minister en lid van de PvdA en zij heeft
machtige vrienden.‟ Dat klopt allemaal.Kent u echter artikel 1 van de Nederlandse grondwet? Dat luidt als
volgt: „Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet
toegestaan.‟Op grond van dit artikel h e e f t o o k u r e c h t o p e e n c a d e a u v a n d e o v e r h e i d ter
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waarde van 280.000 dollar, net als Eveline Herfkens.In plaats van belasting te betalen kunt u dus voorlopig
alles wat de belastingdienst van u opeist, aftrekken van uw H e r f k e n s t e g o e d met een waarde van om
en nabij de 250.000 euro.Mijn advies aan u is om uw belastingformulier netjes ingevuld terug te sturen, niet
naar uw plaatselijke of regionale kantoor, maar naar de directeur van de belastingdienst, drs. Veld. Samen
met uw aangifte stuurt u een brief mee naar volgend model. Succes verzekerd!
Directeur-Generaal Belastingdienst, Drs. P.W.A. Veld
Korte Voorhout 7, Postbus 2020, 2500 EE Den Haag
datum …....
Geachte heer Veld,
Hierbij ontvangt u mijn belastingaangifte over het jaar 2010. Ik ga ervan uit dat ik de staat niets schuldig ben.
Het omgekeerde is het geval: de staat is mij geld schuldig. Ik baseer mij hierbij op artikel 1 Gw, het
gelijkheidsbeginsel.Ik stel vast dat mevr. Eveline Herfkens onterecht een bedrag heeft ontvangen van
280.000 dollar (ruim 200.000 euro) en dat haar dit bedrag is kwijtgescholden. Het betreft hier gelden uit
openbare middelen, bijeengebracht door belastingen.
De Nederlandse grondwet verbiedt uitdrukkelijk iedere vorm van discriminatie (Artikel 1).
De behandeling van de schuld aan het Rijk van mevrouw Herfkens schept een precedent. Op basis daarvan
maak ik derhalve aanspraak op dezelfde behandeling. Net als mevrouw Herfkens heb ik recht op een bedrag
van ruim 200.000 euro, en met met mij duizenden andere Nederlanders.
Ik ga ervan uit dat ik een krediet heb bij de belastingdienst van ruim 200.000 euro. Voorlopig kunnen alle
eventuele vorderingen die de overheid op mij denkt te hebben, daartegen worden weggestreept.De dienst
waarvan u deel uitmaakt, is volgens de gegevens van Dun&Bradstreet gewoon een bedrijf dat een
overheidstaak uitvoert. Aangezien u evenwel geen concurrenten heeft en bij mijn weten ook nooit een
formele openbare aanbestedingsprocedure heeft gevolgd, overtreedt u feitelijk de Europese richtlijn voor
werken en de levering van diensten (2004/18/EG), die de Nederlandse overheid in 2005 heeft overgenomen
(Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten). Op de site van de belastingdienst staat te lezen
dat u de Nederlandse burgers beschouwt als uw klanten. Klandizie impliceert evenwel een vrijheid van
keuze, zo niet dan is er sprake van gedwongen winkelnering, hetgeen bij de wet verboden is. Op basis
hiervan verzoek ik u derhalve, mij tot nader order te schrappen als klant van de belastingdienst.Ik verzoek u
hierbij tevens de precieze omvang van mijn Herfkenstegoed aan te geven, zowel vóór als na aftrek van wat
ik over 2010 aan belasting moet betalen. Ik vertrouw erop dat u de rest van mijn Herfkenstegoed verstandig
zult beheren. Mocht ik signalen ontvangen dat zulks niet het geval is, dan behoud ik mij het recht voor te
allen tijde dit overschot ineens op te vragen.Voor de goede orde en mogelijk ten overvloede, het
bovenstaande impliceert geenszins een onwil om belasting te betalen.
Hoogachtend,
Naam
Adres
Door G a s t s c h r i j v e r op 26-03-2011

Hoog tijd dat VN tussen beide komt, dit is wel ietsje belangrijker dan de no fly-zone boven Libië
Reactor 2 bevindt zich links naast reactor 1. © afp
“De situatie in Fukushima is veel erger dan ons is verteld de afgelopen twee
weken”, zegt Najmedin Meshkati van de University of Southern California. Hij is
één van „s werelds topexperts aangaande nucleaire veiligheid. “Dit is volledig uit
de hand aan het lopen. De VN moet tussenkomen. Dit is wel even belangrijker
dan de no fly-zone in Libië volgens mij.” De Japanse overheid heeft nu ook voor
het eerst toegegeven dat er in ten minste één van de reactoren een meltdown is geweest. En er zijn de
jongste uren nog ontwikkelingen en onthullingen geweest die de vrees bevestigen dat de kernramp in
Fukushima veel, veel erger is dan tot nu werd toegegeven.In de Japanse kerncentrale Fukushima I zijn
splijtstofstaven “gedeeltelijk” gesmolten. Dat heeft de Japanse overheid nu voor het eerst daadwerkelijk
toegegeven bij monde van regeringswoordvoerder Yukio Edano. De meltdown zou in reactor 2 van de
geplaagde nucleaire installatie zijn geweest.
Dood binnen 30 dagen
Rond de reactorgebouwen 1, 2 en 3 staat water met een radioactiviteit van 1.000 milliesievert per uur. Dat is
een niveau waarvan zelfs Hidehiko Nishiyama van het Japanse Atoomagentschap (dat samen met Tepco al
sinds het begin van de crisis voortdurend heeft gelogen over de ware toestand) moet toegeven dat
blootstelling van vier uur leidt tot de dood binnen 30 dagen. Een half uur in die omgeving betekent
lymfeklierkanker. Het betekent dat er momenteel niemand in de buurt kan komen van de reactoren. En dat
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betekent dat er niet gewerkt kan worden aan het herstellen van de koeling, en dat de situatie in Fukushima
dus gewoon blijft verslechteren. En dat er radioactief materiaal blijft lekken.
Radioactieve zee
De Japanners zeggen dat de prioriteit nu ligt bij het verwijderen van al dat hoogradioactief water. Vraag is
maar hoe. Eén ding is wel zeker: als het water verwijderd kan worden, zal het in zee gedumpt worden. Het
zeewater in de buurt van de rampcentrale is nu al 2.000 keer radioactiever dan wettelijk toegelaten. En het
verhaaltje van de Japanse overheid dat er geen gevaar is want dat de radioactiviteit verdunt tot “bijna niets”
in de zee, moeten we met een korreltje zout nemen. “Het is erg belangrijk dat we het zeewater in de gaten
houden”, zegt professor Kimberley Kearfott (Radiological Sciences aan de unief van Michigan), “want de
realiteit is dat zeevruchten en vissen radioactief jodium, cesium en strontium opstapelen in hun organismen.”
De Japanse overheid heeft al toegegeven vanochtend dat “ze niet de mogelijkheid kan ontkennen dat er
meer radioactief materiaal in zee gaat belanden”.
Zoeken naar plutonium
Er is nog slecht nieuws. Tepco bevestigt dat “het aan het onderzoeken is” dat er hoogradioactief plutonium
gelekt is. Dat zou dan van reactor nummer drie moeten komen, die draait op een mox-brandstofmengsel.
Dat kan alleen als er ook een meltdown is geweest in reactor drie, of in het bad met gebruikte splijtstofstaven
van die reactor. “De situatie in Fukushima is veel erger dan ons is verteld de afgelopen twee weken”, zegt
ook Najmedin Meshkati van de University of Southern California. Hij is één van „s werelds topexperts
aangaande nucleaire veiligheid. Volgens Meshkati is het hoog tijd dat de Verenigde Naties tussenkomen.
“Dit is volledig uit de hand aan het lopen”, zei hij tegen Reuters, “en Japan krijgt het niet opgelost. De VN
moet tussenkomen. Dit is wel even belangrijker dan de no fly-zone in Libië volgens mij.”
Radioactieve regen in de VS
Ondertussen komen uit steeds meer plekken op de wereld meldingen van de gevolgen van Fukushima. In
het regenwater in Massachusetts, aan de oostkust van de VS is nu zelfs verhoogde radioactiviteit gemeten
in het regenwater. De vraag stelt zich overigens of er eigenlijk iemand weet of tenminste vertelt in Japan hoe
het nu echt zit. Afgelopen weekend was er “verwarring” over cijfers. Zo werd bekendgemaakt door Tepco dat
er 10 miljoen keer meer radioactiviteit was gemeten in het water in de kelders van het turbinegebouw van
reactor 2 op zaterdag. Dat werd dan herleid naar “slechts 100.000 keer” op een persconferentie. De New
York Times sprak met een Tepcowerknemer die zei dat “niemand het echt weet omdat de dosimeter tilt
sloeg en gewoon tegen de hoogste graad op te machine ging staan”. Met andere woorden: radioactiever dan
het toestel kon meten.
Te veel straling voor premier
En wat dacht u hiervan? Een andere anonieme Tepcowerknemer vertelde Reuters dat er de Japanse
premier Kan nog niet op bezoek gegaan is in de regio omdat het stralingsgevaar gevaarlijk hoog is. Een bron
in regeringskringen zou dat bevestigd hebben. Voor de afwezigheid van een andere hooggeplaatste, de
CEO van Tepco, Masakata Shimuzu, is er ondertussen ook een uitleg. “Hij werd ziek en moest vrij nemen”
heet het. Hoe ziek en wat de CEO juist heeft, daar wou de Tepco-woordvoerder niet op ingaan.
Regeringswoordvoerder Edano had ook nog nieuws voor iedereen die al geëvacueerd is in een straal van 20
kilometer rond de rampcentrale. Terwijl het tot nu luidde dat “er weliswaar geen gevaar is voor de
gezondheid” en “de evacuatie uit praktische redenen gebeurde”, is er nu sprake van “groot stralingsgevaar”.
De overheidspolitiek om voortdurend het gevaar te minimaliseren en tegelijkertijd met mondjesmaat (en
tussen de regels dan nog vaak) toch informatie te lossen waaruit blijkt hoe ernstig en gevaarlijk de situatie is,
begint veel Japanners op hun zenuwen te werken. Slechts 3 op 10 Japanners hecht nog geloof aan de
manier waarop de Japanse overheid de nucleaire crisis aanpakt.
“Enorme impact”
“De waarheid is dat zelfs in een best-case scenario de gevolgen voor het milieu en de mensen in dat deel
van Japan enorm zijn. De potentiële impact van een worst-case scenario zijn gewoonweg niet te vatten voor
de meeste mensen”, zegt Philip White van het Nuclear Information Center aan het Japanse
nieuwsagentschap Kyodo.
“Om u een aanwijzing te geven van de hoeveelheid radioactief materiaal waar het om gaat: de totale
capaciteit van de drie reactoren die in gebruik waren op het moment van de ramp is twee keer groter dan die
van de reactor in Tsjernobyl. En dan rekenen we daar niet eens de radioactiviteit van de baden met
gebruikte splijtstofstaven bij van alle zes de reactoren.”
“Het gevaar dat daar iets catastrofaal mee gebeurt is niet verkleind sinds de tsunami. Bovendien gaat het in
het beste geval erg lang duren voor de situatie onder controle komt. En zelfs het vrijkomen van een fractie
van wat daar ligt aan radioactieve materialen zal een enorm gevolg hebben voor de Japanners en het
milieu.”
(mvl) - 28/03/11 05u18 Bron: HLN (BE)
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Icke‟s drama deze keer: Oorlog Libië is een poging WO III te starten
Complete artikel: geraldcelentechannel.blogspot.com
Als je terugkijkt naar hoe het destijds met Irak (2003) gegaan is dan komt het hele
gebeuren in Libië wel erg bekend voor. Het besluit om Irak te bezetten was een aantal
jaren eerder allang voor Bush en Blair genomen. Dat Blair zei te hopen een militair
conflict te kunnen vermijden, was een brutale leugen. Men heeft ook allang van te voren
bepaald dat Rusland en China in het huidige conflict meegetrokken moeten worden.
Kijk naar de brief die Albert Pike, een vrij metselaar in 1871 naar een illuminatie
vriendje, Giusseppe Mazzini schreef over WO III, dan is alles duidelijk. WO III zou
getriggerd worden via het Midden Oosten waarbij de zionisten en de islamitische wereld
elkaar zouden vernietigen. Dit zijn de eindscènes in het zich ontvouwende drama in het Midden Oosten,
waar Kissinger, het een paar weken geleden het over had, toen het gebeuren in Egypte aan de gang
was.We begrijpen nu de belangrijke rol die de Amerikaanse ambassade in Egypte speelde, vele jaren
voordat de revolutie van deze mensen begon.Het gaat hier om het mogelijk maken van het opbouwen van
de woede over de onderdrukking van de mensen in het hele Midden Oosten. Deze mensen die zo geleden
hebben onder hun tirannen die allemaal ondersteund werden door Amerika en Engeland. Beide landen zijn
er alleen op uit om nog meer commotie te veroorzaken in dit volgende stadium.
Nu willen ze Israel opzetten tegen de Arabische wereld en China en Rusland erbij betrekken, Europa en
Amerika zijn al betrokken. Het heeft 15 jaar geduurd voor deze uitbarsting kwam. Er zijn Britse militaire
gearresteerd in Libië en die zijn eruit gegooid door de rebellen. Deze Britten en ook Amerikanen zijn achter
de schermen bezig geweest om de woede uitbarsting te triggeren. Als je genoeg druk hebt opgebouwd
kunnen je eigen mensen makkelijk de boel late ontploffen. Zo heel erg spontaan startte die protesten nu ook
weer niet.Ze willen zo‟n giga chaos creëren dat zelfs regeringen er niet meer toe doen.Economisch hebben
we nu het punt bereikt waarin regeringen zo diep in de schuld zitten, door de bailout van ver van te voren
gemanipuleerde bank crash in 2008, dat de regeringen nu helemaal klem zitten. Ze hebben het allemaal al
beschreven in hun papieren. Ze willen absolute chaos hebben, zodat degenen die het banksysteem
contoleren, met een „oplossing‟ kunnen komen. Te weten één wereld regering, één wereld leger en één
enkele centrale wereld bank. Probleem actie oplossing.Het staat allemaal letterlijk geschreven in de eerder
genoemde brief.Als de mensen bang zijn, en zich afvragen hoe moet het met mijn huis, mijn kinderen, mijn
rente, dan doen ze vanalles.
Het is verschrikkelijk belangrijk om kalm en zelfverzekerd te blijven.
In deze twee komende maanden moeten mensen weten wat er aan de hand is. Of dat is door te protesteren
in Amerika, Egypte Saoedie Arabië, de mensen moeten weten hoe het spel gespeeld wordt. De technieken,
de doelen. Anders wordt hun woede misbruikt.Laat je niet afleiden door de zich overal afspelende
afleidingsmanoeuvres. Zeg niet, het is niet mijn probleem want uiteindelijk ben je zelf ook aan de beurt.We
moeten alle verschillen zoals ras, inkomen, religie, cultuur aan de kant zetten.
We moeten ons realiseren dat dit een aanval is op ons allen. Moslim, jood, christen. Het gaat om de
toekomst van onze kinderen.Wij zijn met veel meer dan zij, dus wij zouden moeten winnen.
David Icke - Fork in The Road (They Want To Trigger World War III)
http://www.youtube.com/watch?v=OdfO5Dt97v4
De brief:
Albert Pike (1809-1891), schreef in een brief aan Giusseppe Mazzini (August 15, 1871):"WOI moet plaats
vinden om de Illuminatie de kans te geven de macht van de Tsaren in Rusland omver te werpen en het land
een bolwerk van atheïstisch communisme te maken. De verschillen tussen de Engelse en Britse keizerrijken,
aangewakkerd door „agenten‟ van de Illuminati zullen gebruikt worden om deze oorlog te faciliteren. Aan het
eind van de oorlog zal het Communisme gesticht worden en gebruikt om de andere regeringen te
vernietigen en om de religies te verzwakken."
"WOII moet gefaciliteerd worden door gebruik te maken van de verschillen tussen de Fascisten en de
politieke Zionisten. Deze oorlog moet zo geregeld worden dat Nazisme vernietigd wordt en het politiek
Zionisme sterk genoeg is om de soevereine staat Israel in Palestina te stichten. Gedurende WOII, moet het
internationale Communisme sterk genoeg worden om tegenwicht te bieden aan het Christendom, dat dan
versterkt zou moeten worden en achter de hand gehouden totdat we het nodig hebben voor de ultieme
sociale alles vernietigende ramp."
"WOIII moet gefaciliteerd worden doordat de „agenten‟ van de Illuminatie de verschillen tussen de politieke
Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld aanwakkeren. De oorlog moet op zo‟n manier gevoerd
worden dat de Islam (de Moslim Arabische Wereld) en politieke Zionisten (de staat Israel) elkaar over en
weer vernietigen. Intussen zullen de andere landen die dan meer verdeeld zijn over dit punt, gedwongen
worden zich stuk te vechten, fysiek, moreel, spiritueel en economisch....We zullen de Nihilisten en de
Atheïsten loslaten, en we zullen een enorme sociale ramp veroorzaken die de landen duidelijk in al zijn
afschrikwekkendheid het effect toont van absoluut atheïsme, oorsprong van barbaarsheid en verschrikkelijke
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bloedige onlusten. Vervolgens zullen overal de burgers die gedwongen zijn zich te verdedigen tegen de
minderheid van „s werelds revolutionairen, deze vernietigers van de beschaving uitroeien. En de
meerderheid, teleurgesteld in het Christendom, wiens gelovige zielen vanaf dat moment stuurloos zijn,
wanhopig zoekend naar een ideaal maar niet wetend waar te aanbidden, zullen het ware licht ontvangen
door de universele openbaring van de pure leer van Lucifer, die dan uiteindelijk aan het publiek getoond
wordt. Deze manifestatie zal het resultaat zijn van de algemene tegenbeweging die volgt op de vernietiging
van het Christendom en atheïsme, beiden tegelijkertijd overwonnen en uitgeroeid.
"Bron en video: zaplog.nl

Britse ministers: Oorlog Libië kan 30 jaar duren
Leider Libische rebellen geeft toe samen te vechten met al-Qaida - NAVO
opperbevelhebber ziet ook Hezbollah strijders bij rebellen
Het kan verkeren: de NAVO ondersteunt de rebellen in Libië, die samen
met al-Qaida en Hezbollah strijders vechten voor een islamitische shariastaat.Dat de NAVO inclusief Nederland geen flauw benul heeft waar het in
Libië aan begonnen is blijkt wel uit de 'schokkende' opmerkingen van
enkele Britse ministers die toegaven dat de oorlog tegen Gadaffi wel eens 30 jaar kan gaan duren. 'Hoe lang
is een touwtje?' reageerde minister van de Gewapende Strijdkrachten Nick Harvey bijna spottend toen hem
werd gevraagd hoe lang de militaire acties tegen Libië gaan duren. Kortom: in tegenstelling tot wat onze
politici beweren moeten we er serieus rekening mee houden dat 'Libië' wel eens een hele lange en
uitputtende zit kan gaan worden.
'We weten echt niet hoe lang dit gaat duren en of het in een patstelling terecht zal komen. We weten niet of
zijn (Gadaffi's) capaciteiten snel zullen afnemen. Vraag het me over een week nog eens een keertje,' aldus
minister Harvey vorige week (1). Het weinige wat het Westen wél weet is dat dezelfde al-Qaida strijders die
in Irak op de korrel werden genomen nu juist beschermd worden door de NAVO omdat ze samen vechten
met de rebellen. Op de vraag of de internationale politiek nóg opportunistischer kon worden dan deze al was
heeft u dus nu een duidelijk antwoord.
Rebellenleider erkent hulp al-QaidaDe Libische rebellenleider Abdel-Hakim al-Hasidi gaf onlangs
tegenover de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore toe dat jihadisten die in Irak tegen de Westerse troepen hebben
gevochten nu samen met de rebellen aan het front staan tegen de troepen van Gadaffi (2). Volgens al-Hasidi
zijn al zijn strijders echter 'patriotten en goede moslims, geen terroristen. Leden van al-Qaida zijn ook goede
moslims omdat ze tegen de invasiemacht strijden.' Al-Hasidi zelf vocht tegen de NAVO-troepen in
Afghanistan, voordat hij in 2002 in Pakistan werd opgepakt en uitgeleverd aan de VS. Na vastgehouden te
zijn in Libië werd hij in 2008 vrijgelaten. Nu krijgt hij dus bescherming van de diezelfde NAVO waar hij in
Afghanistan tegen gevochten heeft.
Eerder deze maand riep al-Qaida op tot steun voor de Libische rebellen met als doel het land om te vormen
tot een radicaal islamitische staat. Islamisten in Groot Brittannië steunen de rebellen openlijk om zo in Libië
de sharia wet in te voeren en een centrum te maken voor de islamitische jihad. Opnieuw: met dank aan de
NAVO en ook aan de Nederlandse F-16's. Nu begrijpt u wellicht waarom de PVV tégen de Libië 'missie'
stemde en GroenLinks vóór.NAVO opperbevelhebber ziet ook Hezbollah strijdersDe NAVO gaf bij
monde van admiraal James Stavridis, de opperbevelhebber van het bondgenootschap in Europa, toe dat de
strijdkrachten van de Libische rebellen 'flikkeringen' vertonen van de aanwezigheid van al-Qaida en ook
Hezbollah strijders (3). Bizar genoeg blijven de Franse president Sarkozy en de Britse premier David
Cameron er desondanks op hameren dat Gadaffi zo snel mogelijk moet vertrekken. Ondertussen lijkt
president Obama met 'tegenzin' betrokken te zijn geraakt in de derde -mogelijk langdurige- Amerikaanse
oorlog in een moslimland, aangezien Frankrijk en Engeland zonder de VS geen militaire vuist kunnen maken
om Gadaffi daadwerkelijk te bedreigen.
Schakelt Gadaffi terreurnetwerk in Europa in?Gadaffi heeft zijn troepen ondertussen tactisch
teruggetrokken. Voor de buitenwereld lijkt het erop dat de rebellen onder dekking van NAVO
gevechtsvliegtuigen de één na de andere overwinning behalen, maar dat is slechts schijn. Zonder
aanzienlijke hoeveelheden Westerse grondtroepen zijn de rebellen op enkele gedeserteerde
legeronderdelen na weinig anders dan een ongeregeld zootje die geen schijn van kans maken tegen
Gadaffi's gedisciplineerde troepen.Gadaffi bood Amerika met het terugtrekken van zijn troepen uit de
oostelijke Libische steden vergeefs een mooie uitweg aan om een langdurig conflict te vermijden. Nu kan hij
zich terugtrekken in zijn geheime schuilplaats bij de loyale Saharan stammen en van daaruit de strijd tegen
de NAVO en al-Qaida voortzetten. En mocht het hem te heet onder de voeten worden kan hij nog altijd zijn
wijd vertakte terroristennetwerk in Europa activeren en opdracht geven tot het plegen van aanslagen op
militaire- en burgerdoelen in Europa (4).
Xander - (1) Daily Mail ; (2) The Telegraph ; (3) Yahoo! News ; (4) DEBKA
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Fukushima nu bijna net zo erg als Chernobyl; Mogelijke beurscrash Tokyo als gevolg
Dreigende uitstoot van plutonium extreem gevaar voor hele planeet
Japanse soldaten begraven slachtoffers van de tsunami in een massagraf. Tot
nu toe zijn er bijna 11.000 doden geteld en worden er nog ruim 17.000
mensen vermist.
Stralingssensoren over de hele wereld tonen aan dat de ramp met de Japanse
Fukushima centrale nu bijna net zo erg is als die in Chernobyl in 1986. De
radioactieve neerslag bedraagt inmiddels 73% van de dagelijkse dosis die
vrijkwam na de kernsmelting in de Russische centrale (1). De Japanse
regering heeft eindelijke erkend dat er waarschijnlijk al kort na de tsunami op 11 maart een kernsmelting in
een van de reactoren van de Fukushima centrale heeft plaatsgevonden (2). Een catastrofe dreigt voor de
hele mensheid, zeker als bedacht wordt dat het slechte nieuws waarschijnlijk onvermijdelijk een beurscrash
in Tokyo zal veroorzaken (3). De gemeten waarden zijn afkomstig van het wereldwijde net stralingscensoren
dat oorspronkelijk bedoeld is om het kernwapenproefstop-verdrag (CTBT) te handhaven en te controleren of
er niet ergens op de wereld illegale bovengrondse kernproeven plaatsvinden. Deze sensoren hebben nu het
bewijs geleverd dat de vrijkomende straling uit de Fukushima centrale veel hoger en gevaarlijker is dan twee
weken lang officieel werd toegegeven.
Fukushima kan allergrootste ramp ooit worden
Fukushima kan Chernobyl nog makkelijk overstijgen in ernst, aangezien er in de Japanse centrale 1760 ton
aan vers en gebruikt kernbrandstof is opgeslagen. In Chernobyl was dit slechts 180 ton. Mede hierdoor
dreigt Fukushima de grootste kernramp in de geschiedenis van de mensheid te worden, en als uitgegaan
wordt van het ergste scenario misschien zelfs wel de allergrootste ramp ooit.Toch is Fukushima op de
achtergrond van het nieuws gedrukt. Dat komt mede omdat de Japanse en Amerikaanse regeringen doen
alsof de vrijkomende straling op magische wijze in het niets oplost. Dat is natuurlijk complete onzin; de
straling besmet in toenemende mate levensmiddelen, het water, de lucht en de oceaan. Het begint in het
milieu te circuleren, en als bewijs daarvan regent het in Japan geel water, net als tijdens de Chernobyl ramp.
Werknemers van de centrale moesten met radioactieve verbrandingen in het ziekenhuis worden
opgenomen, maar nog altijd doet de hele wereld alsof we ons nergens zorgen over hoeven te maken.
Het is aan de ene kant begrijpelijk dat men massale paniek wil vermijden; aan de andere kant wordt de
mensheid nu regelrecht voorgelogen over de ware ernst van de ramp. Als Fukushima kort na het begin van
de ramp op 11 maart zo snel mogelijk in dikke lagen beton zou zijn gegoten, dan waren de gevolgen nog te
beheersen geweest. Nu dreigt de situatie in toenemende mate hopeloos onbeheersbaar te worden. Als het
in reactor 3 gebruikte plutonium vrijkomt dat zou in het slechtste geval de hele Japanse eilandengroep
duizenden jaren lang onbewoonbaar worden. Plutonium heeft een halfwaardetijd van 24.400 jaar.
Japans crisismanagement dramaHet Japanse crisismanagement is één groot drama. De gemeten
waarden van kernexploitant TEPCO zijn niet te vertrouwen. Gisteren werd gemeld dat de straling in de
centrale 10 miljoen keer verhoogd was, maar later werd dit weer ingetrokken. Daarom moeten er hoognodig
onafhankelijke en permanente metingen worden verricht, want de eventuele uitstoot van plutonium is
extreem gevaarlijk voor het leven op onze hele planeet. Het zeewater rondom Japan kan volledig besmet
worden, met grote gevolgen voor de visvangst in de Stille Oceaan. Als de wind draait dan kan de hele regio
Tokyo worden bestraald.De evacuatiezone rondom Fukushima zou vergroot moeten worden van 30
kilometer naar 250 kilometer. Bouwmaterialen uit Japan vallen maanden- of jarenlang uit de wereldwijde
bevoorradingsketen omdat ze radioactief besmet zijn, met als gevolg massale productie uitval in fabrieken
over de hele wereld. Daarmee worden verdere koersdalingen op de beurs van Tokyo vrijwel onafwendbaar,
met wellicht een totale crash -die zich over de hele wereld kan verspreiden- als gevolg.
Evacuatie heel Japan?Er zou zo snel mogelijk een internationaal crisismanagement moeten worden
opgezet, omdat het al lang niet meer om alleen Japan gaat. Dit management moet uitgaan van het
allerslechtste scenario, namelijk een evacuatie van mogelijk heel Japan. In ieder geval moeten maatregelen
worden getroffen om alle inwoners binnen een straal van 250 kilometer van de Fukushima centrale te
evacueren. Tegelijkertijd moet alle internationale expertise worden ingezet om de reactoren alsnog proberen
te koelen, om ze daarna te verzegelen en uiteindelijk te overdekken met beton. Ook moet worden bekeken
welke andere Japanse centrales een vergelijkbaar risico vormen. Deze moeten worden uitgeschakeld
zonder dat daarbij de hele stroomvoorziening in het land uitvalt.
Rampen in het verleden hebben aangetoond dat overheden de gewoonte hebben om de situatie en de
gevolgen bewust of onbewust te onderschatten en te bagatelliseren. Veelal worden er regelrechte leugens
verteld om het volk maar niet ongerust te maken. Het kan daarom absoluut geen kwaad om voorbereid te
zijn op een eventuele ramp en een bepaalde hoeveelheid drinkwater en houdbaar voedsel in huis te hebben.
Xander - (1) KOPP Online / Natural News ; (2) Reuters ; (3) MM News
Zie ook artikelen sinds 11 maart, w.o.:
17-03: Profetische eindtijd droom uit 2007 begint met instorting Japan
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De zaak “Libië”, van een andere kant bekeken
maart 29, 2011 By: silviavideler
De aanvallen op Libië en de Morele Ineenstorting van het Westen
De aanvallen van het Westen tegen het recht van de regering van
Gaddafi om zich te beschermen tegen door schimmige buitenlandse
mogendheden bewapende opstandelingen zouden uiteindelijk wel eens
kunnen leiden tot de morele ineenstorting van Europa en de genadeklap geven voor het Amerikaanse Rijk.
Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat het voor de wereld duidelijk wordt hoe de vork in Libië
werkelijk in elkaar steekt. Laten we niet vergeten dat nagenoeg het hele Zuid-Amerikaanse continent tegen
de bloeddorstige jacht op Gaddafi is. Ook zijn bijna alle landen in Afrika tegen de Amerikaans-Europese
agressie in Libië. Verder zijn China, Rusland en India ook geen voorstanders voor deze militaire ingreep.
Waarschijnlijk hebben China en Rusland hun veto niet gebruikt in de veiligheidsraad omdat ze zo
gehersenspoeld waren door de beelden die in de wereldmedia zijn verspreid. Het zou immers onmenselijk
zijn om niet op te treden tegen de levende manifestatie van de duivel op aarde: Gaddafi en zijn brute bewind
gericht ter bestrijding van zijn eigen volk.
Binnen Europa lijkt alleen Duitsland enigszins een beeld te hebben van wat er gaande is in wat we later
waarschijnlijk het „Bedrog van Libië‟ zullen gaan noemen.
Maar laten we het eens in een ruimer perspectief gaan bekijken. Als het „Bedrog van Libië‟ uiteindelijk
duidelijk wordt dan kan dat een domino-effect teweeg brengen rondom alles wat met de macht van Europa
en de VS te maken heeft. Ik wil hierbij graag gebruik maken van een analyse van Hugo Chavez, een man
die door de westerse propaganda ook neergezet is als een gevaarlijke gek. Het lot dat menigeen is
beschoren die openlijk kritiek uit op het Amerikaanse Internationale Beleid.
Chavez: “De wereld is in een staat van Oorlog. Nergens in de kapitalistische of in de „alternatieve‟ media
wordt er gesproken over de Derde Wereldoorlog (WO III) als er gesproken wordt over de „War on Terror‟,
maar de derde wereldoorlog is wel degelijk gaande.
De As van de Logica heeft de “Oorlog tegen het Terrorisme” altijd gezien als een eindeloze tweevoudige
oorlog voor imperialistische dominantie en Eretz Israël. Deze oorlogen zijn ontworpen en afgegeven door de
Raad van Buitenlandse Zaken, gevoed door Wall Street, de Internationale Banken Kartels en Big Oil en door
de “Israeli Firsters” in Zionistische lobbies zoals AIPAC.
In de loop van de tijd hebben ze hun bendeleden verzameld in één lichaam, met hun voetsoldaten bij CNN
en andere media-conglomeraten die hen betitelen als de „Internationale Alliantie‟.
Sinds 11 september 2011 hebben zij hun dolle hond, het Pentagon losgelaten op de wereld. Hij heeft zijn
plek bemachtigd in de cortex vanwege zijn superieure macht en zijn honger om te doden.
Dit één-ogige monster doolt nu rond op de aarde op zoek naar zijn volgende slachtoffer om zijn dorst naar
bloed en zijn zucht naar natuurlijke grondstoffen en winst te bevredigen. Het is pure waanzin. Maar waanzin
heeft geen benul van karma and voelt niets dan hoon voor de macht van een volk dat zich verenigd.
We moeten niet buigen of onszelf toestaan om ontmoetigd te raken door wederom een nieuwe „Shock and
Awe‟ aanval. Er is geen eer onder dieven en breuklijnen zouden kunnen ontstaan in deze „Internationale
Alliantie‟ zodra nationale arbeiders zich uitvechten uit ineenstortende economieën.
Onderdrukte mensen over de gehele wereld zijn pas recentelijk begonnen met het zich verenigen in een
oppositie tegen het rijk omdat steeds meer mensen zich bewust worden van het hoge horrorgehalte van het
geheel. In Noord-Afrika begon het als een opstand tegen door de VS-gesteunde dictators in Tunesië en
Egypte en het verspreiden zich naar Bahrein, Algerije, Irak, Libanon en Jemen.
In Zuid-Amerika ontstond de rebellie in de Bolivariaanse revolutie, die zich de afgelopen tien jaar
verspreidde vanaf Venezuela naar andere Latijns-Amerikaanse staten. Vanavond, hebben zich in Caracas
massa‟s mensen verzameld om President Chavez‟ te ondersteunen in zijn veroordeling van het monster op
VTV, Venezuela National Radio en TeleSur. Venozolanen verklaren hun rebellie bij de Engelse en Franse
ambassades om te pleiten tegen de imperialistische oorlog tegen de soevereine staat Libië.” (bron:
President Hugo Chavez, backed by South-American Presidents, Condems the Attack on Libya)
Zie ook: Korte Kritische Achtergronden over de Europees-Amerikaanse aanvallen op het leger van Gaddhafi
Auteur: Waterput - Bron: Waterput
Moslims willen een „groene ster‟ gaan dragen!
Bron: reformatorisch Dagblad - maart 30, 2011 By: silviavideler
PARIJS – Moslimleider Abderrahmane Dahmane heeft moslims in Frankrijk
opgeroepen vanaf nu een groene ster op hun kleding te dragen. Hij deed dit
dinsdag in Parijs. De actie is bedoeld als een vorm van protest tegen de
huidige regering. De groene ster doet denken aan de ster die Joden moesten
dragen.
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Duitse politie vindt man met GEEN porno op zijn pc verdacht
Sommige mannen trekken alles uit de kast om hun surfgedrag te
verbergen.Man + PC = porno. Dat schijnt althans de Duitse politie te denken
op grond van jarenlang onderzoek van in beslag genomen PC's. Udo Vetter,
een Duitse strafpleiter en docent aan de vakhogeschool in Düsseldorf, wijst
op zijn blog op een voorval waarbij er een PC werd onderzocht die bij hoge
uitzondering géén porno bevatte. De eigenaar in kwestie werd er onmiddellijk van verdacht iets te verbergen
te hebben. De hele dag pluizen ze in beslag genomen PC's tot op het laatste bitje data uit. Het zijn de
agenten van de 'deliktsübergreifenden Datenverarbeitungsgruppe' (te mooie woorden om te vertalen). Eén
van deze cyberexperts pelde onlangs de harde schijf van de geconfisqueerde privé computer van een
(alleenstaande!) man helemaal af. Zijn rapport: 'Tijdens het onderzoek viel op dat de D-partitie geen enkele
vorm van pornografie bevat. Dat is aan de ene kant net zo ongewoon als het aantreffen van kinderporno op
een pc.' De uit politie oogpunt verdacht schone PC leidde vervolgens tot ellenlange speculaties of de
beschuldigde eigenaar een onnavolgbaar trucje had uitgehaald waarmee hij de 'normaal' gesproken altijd
voorkomende porno op zijn pc verborgen had. Dit kon echter niet worden aangetoond (en zo ja, dan zou het
nog net zo min strafbaar zijn als het regelmatige gebruik van Skype - iets wat overigens ook vaak de nodige
argwaan wekt bij de onderzoekers).Udolf Vetter: 'Kortom: een man moet een paar legale porno's op zijn
harde schijf hebben staan als hij de politie niet aan het denken wil zetten.'
In 2009 verichtten universiteits onderzoekers in Amerika een studie naar de effecten van porno. Daarvoor
hadden ze mannen nodig die nog nooit naar pornografie hadden gekeken. Groot probleem: er werd niet één
man van 20 gevonden die nog steeds een 'porno maagd' was. De gemiddelde leeftijd waarop mannen porno
beginnen te kijken bleek volgens de studie 10 (!) jaar (2).
Xander - (1) Law Blog ; (2) Carnal Nation

EU wil in 2014 tolsysteem personenwagens in heel Europa
Waar u straks ook gaat in Europa, de camera's zullen u volgen.
Het huidige CDA/VVD/PVV gedoogkabinet voelt er niets voor, maar
het komt er waarschijnlijk toch: een electronisch tolsysteem voor alle
voertuigen in heel Europa. Het begint al volgend jaar met het
vrachtverkeer en vanaf 2014 zijn alle personenwagens aan de beurt
(1). Daarnaast worden er een groot aantal maatregelen ingevoerd om het autorijden zo duur en
onaantrekkelijk mogelijk te maken.Onder het mom van de wetenschappelijk aangetoonde drogreden 'Co2'
wil de EU de uitstoot van dit volstrekt ongevaarlijke natuurlijke gas halverwege deze eeuw met 60% hebben
verminderd. Om dit te bereiken moet 60% van het goederenverkeer dat meer dan 300 kilometer moet
afleggen van de weg het schip en het spoor op, waar de Europese regenten in Brussel € 1,5 biljoen voor uit
willen trekken om dit te verbeteren. Zo wordt er tot 2020 € 550 miljard gestoken in onder andere
hogesnelheidslijnen, en 30 jaar later moeten alle belangrijke luchthavens op het spoor zijn aangesloten. Het
vliegverkeer moet voor 2/5 overschakelen op het kostbare landbouwgronden opslurpende biobrandstof.
Wie gaat dat allemaal betalen? Hoofdzakelijk u en ik, de autorijder. Om al deze plannen te financieren komt
er vanaf 2014 bovenop de nationale lasten een Europees electronisch tolsysteem. Ook moeten de lidstaten
hogere belastingen en transportheffingen doorvoeren om de kosten van wegenbouw en geluids- en
milieumaatregelen te betalen. Overigens is in Nederland het hele wegennet al meerdere malen betaald uit
de geheven nationale belastingen en accijnzen.Wat we er voor terug krijgen zijn dus fors hogere lasten zeker voor de dieselrijders- en flinke beperkingen. Al in 2030 moet het aandeel conventioneel aangedreven
voertuigen in de grote Europese steden gehalveerd en het openbaar vervoer nagenoeg Co2-vrij zijn. In 2050
mag geen enkele benzine- of dieselauto meer de stad in en zijn de Europese binnensteden alleen nog
toegankelijk voor elektromotoren. In datzelfde jaar moet minstens de helft van al het personenverkeer over
grotere afstanden dan 300 kilometer per spoor plaatsvinden.De plannen zijn opgesteld door de Europese
Commissie, oftewel de Europese versie van de 'Opperste Sovjet', de niet-gekozen autoritaire ware
machthebbers van de EU. Dat betekent dus naar alle waarschijnlijkheid dat de plannen zullen worden
uitgevoerd, of er nu protesten tegen komen of niet. Het enige wat de Europese dictatuur in Brussel nog kan
stoppen om onze levens nog meer te controleren, te dicteren en te bepalen is het uiteenvallen en/of de
instorting van deze hele onzalige Unie. Voor de vrijheid van de Europese burgers en het kleine restje
soevereiniteit dat onze landen nog over hebben kan dit niet snel genoeg gebeuren.
Xander - (1) RP Online - Reactie
De firma NXP gaat o.a. deze monsterkastjes leveren, met een sluwe omweg komt het rekeningrijdenkastje
er toch alleen noemen ze het nu : E-CALL.
Verplicht in nieuwe auto's !! GOOGLE OP : E-CALL !!Dit apparaat luistert mee in de auto en is aangesloten
op het electronisch systeem van de auto, totale controle dus !!WAKKER WORDEN !!
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VS gooit verarmd uranium bommen op Libië
Bron / origineel: www.presstv.ir
De Stop the War Coalition zegt dat de bommen en raketten die de door de VS
geleide militaire bondgenootschap op verschillende Libische steden heeft laten
vallen verarmd uranium (DU) bevatten.Het recent gepubliceerde verslag op de
website van de Coalitie zei dat in de eerste 24 uur van de oorlog met Libië tientallen
bommen en kruisraketten werden gelanceerd door de Amerikaanse, Britse en
Franse troepen, allemaal met verarmd uranium oorlogskoppen.Amerikaanse B-2
vliegtuigen hebben vijfenveertig 2.000-pond bommen gedropt op de belangrijkste
Libische steden, voegde het toe.DU munitie is controversieel omdat het op lange
termijn gezondheidsproblemen zoals nierschade, kanker, huidziekten en genetische afwijkingen
verhoogt."Raketten met koppen met verarmd uranium voldoen op iedere manier aan de beschrijving van een
vuile bom. Ik zou zeggen dat het het perfecte wapen is voor het doden van veel mensen", zegt Marion Falk,
chemisch natuurkundige in dienst van het Lawrence Livermore Lab in Californië.Het rapport komt als de
Westerse troepen beweren dat de operatie in Libië gericht is op bescherming van burgers.Het hoofd van de
gemeenschappelijk staf van het Amerikaanse leger, Bill Gortney, vertelde verslaggevers bij een Pentagon
briefing dat hij zich niet bewust is van het gebruik van munitie met verarmd uranium in Libië.Libië zegt dat er
minstens 114 mensen, velen van hen burgers, zijn gedood in de door de VS geleide luchtaanvallen in het
land."We verliezen veel levens, zowel militairen als burgers", zei de woordvoerder van de Libische regering,
Mussa Ibrahim, in Tripoli.Tientallen burgers zijn gedood in Libië sinds de door de VS geleide troepen lucht
en zeeaanvallen lanceerde op het Noord-Afrikaanse land.Libische troepen hebben ook duizenden burgers
gedood sinds de revolutie tegen kolonel Gaddafi medio februari begon.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/vs_gooit_verarmd_uranium_bommen_op_libie

BREKEND: EU voert per direct forse verhoging toegestane radioactiviteit voedsel uit Japan in
Dus u dacht de EU het beste met ons als burger voor had, Trouwe Lezer? Think again. Het gaat maar om
één ding en één ding alleen: geld. Of u, als trouwe belastingebetalende burger over 20 jaar doodkankert kan
ze werkelijk waar geen zak schelen daar in Brussel, zolang het geld maar binnenstroomt. De EU heeft
namelijk per direct en zonder daar ruchtbaarheid aan te geven de toegestane waarden van radioactiviteit
voor voedsel geïmporteerd uit Japan fors verhoogd (Duitse site, hier de google translate versie). Politici
spreken er schande van dat beheerder Tepco aan alle kanten liegt over de stralingsniveaus en de ernst van
de meltdown bij kerncentrale Fukushima bagatelliseert, maar overal wordt gezwegen over deze slinkse
verhoging. Tot nu toe was een radioactiviteit van maximaal 600 becquerel (caesium 134 en caesium 137)
per kilo toegestaan, maar sinds afgelopen weekend is dat voor bijvoorbeeld visolie of kruiden plotseling
12.500 becquerel per kilo, meer dan 20 x zo hoog. De verhoging is vastgelegd in noodverordening 297/2011
(Duits PDF alert!) en werd op 27 maart van kracht.De burger wordt gerustgesteld met termen als „versterkte
controle maatregelen‟ en „speciale beschermingsstandaarden‟ en vooral „geen gevaar voor de
volksgezondheid‟ maar uitleg waarom een 20x hogere waarde ineens wel veilig is voor de normale
consument komt er niet. Nu is de import van Japans voedsel in europa ook weer niet dermate groot dat we
meteen licht gaan geven, maar het is wel een teken aan de wand natuurlijk. Nu is het visolie, maar morgen
zijn het smartphones of auto-onderdelen uit Japan, of uit andere landen. Leuk, lekker rondcruisen in je
radioactieve cabrio met je radioactieve HTC.
En denk maar niet dat al die straling alleen in Japan blijft. Er komt namelijk steeds meer radioactief jodium
in het zeewater. Maar gelukkig is dat volgens de Japanse autoriteiten geen enkel gevaar voor de
volksgezondheid, want in zee woont toch niemand en er word niet meer gevist. Joh. Zou die vis ook niet
gewoon gezellig ergens anders heen kunnen zwemmen of hebben ze hekken in zee geplaatst? Dat jodium
drijft ook nergens heen? Natuurlijk niet, slaap maar lekker verder.
Gelukkig hebben wij hier in Europa de EU die stilzwijgend over uw gezondheid waakt. Als u ook maar 1
woord over deze verhoging in het NOS 8 uur journaal hoort vreet ik mijn hoed op.
Update: Hier een link naar de Nederlandse versie van de pdf.
Reactie
De techniek van weather warfare/ oorlogsvoering dmv weersmanipulatie is inmiddels zo ver ontwikkeld dat
Japan zeer goed mogelijk een geplande aanval is geweest door de elite van de NWO, omdat Japan zich niet
aan de NWO wilde conformeren.
Links: Geplande aanval? ; 1 De tsunami ; 2 De kernreactorenzie video van Hennig Kemner, met ook
onderstaand document
Japan - Staged or an Attack?
Bill Text 107th Congress (2001-2002) H.R.2977.IH
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Beroemde Japanse wetenschapper op TV: Drie kernsmeltingen
gaande, Fukushima bijna veel erger dan Chernobyl
Zo'n 1000 zwaar radioactieve lijken blijven op de straten liggen
Na eigen metingen te hebben verricht beveelt Greenpeace -net zoals het
IAEA en het Japanse atoom agentschap- de evacuatie van de hele regio
rond Fukushima aan. De Japanse regering blijft echter bij een
evacuatiezone van slechts 20 km..
De beroemde Japanse natuurkundige dr. Michio Kaku heeft op een Amerikaanse TV-zender gewaarschuwd
dat er maar liefst drie kernsmeltingen gaande zijn in Fukushima, en dat als het personeel dat nu de
reactoren nog probeert te koelen moet worden geëvacueerd een onomkeerbare situatie ontstaat die vele
malen erger zal zijn dan de kernramp in Chernobyl in 1986.De Japanse premier Japan nam voor het eerst
het woord 'breuk' in de mond en noemde de situatie 'zeer ernstig'. 'Dit is van enorme betekenis,' aldus dr.
Kaku. 'Voor de eerste keer gebruiken ze het gevreesde woord 'breuk'. Dat betekent het oncontroleerbare
vrijkomen van straling in de omgeving. Bedenk daarbij dat reactor 3, die mogelijk deze breuk heeft,
plutonium bevat. Plutonium is de meest giftige bekende stof in de wetenschap. Een miljoenste gram
plutonium kan bij inname al kanker veroorzaken.''Hier moet heel goed op worden gelet, want als de
installatie compleet geëvacueerd wordt, als ze het zinkende schip verlaten, dan kunnen we in een vrije val
terecht komen.'
Volgens Japanse kranten overweegt het atoomenergie agentschap van het land om de ernst van de ramp te
verhogen van niveau 5 naar niveau 6. De ramp met de Amerikaanse Three Mile Island kerncentrale was van
niveau-5, Chernobyl was een niveau-7 ramp, de hoogst mogelijke kwalificatie.'Dit is belachelijk. Het is
overduidelijk dat dit ongeval erger is dan Three Mile Island, waar slechts één reactor beschadigd was weliswaar voor 90%, maar er ontsnapte maar heel weinig straling uit omdat er geen breuk was. In
Fukushima zijn er DRIE hevige kernsmeltingen gaande, staan gebruikte brandstofstaven bloot aan de open
lucht en waren er waterstof gasexplosies. Ieder van deze gebeurtenissen is al erger dan Three Mile Island!
Het is dus logisch dat we op niveau-6 zouden moeten zitten.'
De presentator merkt dan op dat er beelden uit Japan komen van compleet verlaten dorpen en steden rond
de getroffen centrale, en vraagt aan dr. Kaku of de regio rond Fukushima net als in het geval van Chernobyl
jarenlang totaal verlaten zal moeten worden. 'Laten we hopen dat het niet nodig is en ze de situatie alsnog
onder controle krijgen. Maar als het nodig blijkt al het personeel te evacueren dan betekent dit dat de
brandweermannen geen water meer op de reactoren spuiten, en dat is het enige dat een volledige
kernsmelting in 3 reactoren nog tegenhoudt. Zodra ze evacueren is er geen weg meer terug, zullen de
kernsmeltingen onvermijdelijk plaatsvinden en zal er een ramp gebeuren die vele malen erger is dan die van
Chernobyl, waardoor er permanente 'dead zones' in Japan zullen ontstaan.'
De angst voor radioactieve straling verhindert dat alle slachtoffers van de tsunami worden geborgen.
Volgens het persbureau Kyodo zeggen meerdere bronnen van de politie dat zo'n 1000 lijken in de straten
van de getroffen plaatsen zijn blijven liggen omdat ze zwaar radioactief zouden zijn (2).
Op de website Natural News wordt Amerikanen dringend aangeraden om extra voedsel, water, medicijnen,
jodiumtabletten en brandstof in te slaan voor het geval het inderdaad tot 3 kernsmeltingen komt. Gisteren
berichtten we al dat als de situatie oncontroleerbaar uit de hand loopt het uiterst giftige plutonium tot hoog in
de atmosfeer zal worden geblazen, waarna het over de hele wereld zal worden verspreid. Dan krijgen ook
wij ermee te maken, dus laten we hopen en bidden dat de reactoren alsnog permanent gekoeld kunnen
worden.Xander - (1) Natural News
(2) 20 Minuten
Update
"Japanse overheid laat ons stikken. We zijn hier aan het verhongeren"
De burgemeester van een stadje in het stralingsgebied rond de centrale van Fukushima heeft een
schrijnende oproep gedaan aan "de wereld" voor hulp. Hij voelt zich samen met 20.000 nog overblijvende
burgers in de stad verraden door de Japanse overheid. In het gebied zouden nu niet 1.000 maar 4.000
lichamen liggen die niet geborgen kunnen worden wegens te radioactief. En terwijl de straling blijft stijgen,
hebben de heldhaftige arbeiders in Fukushima niet eens meters om te zien hoog de radioactiviteit is.
Bovendien blijken velen van hen geen vrijwilligers te zijn, maar werden ze gedwongen om in de
rampcentrale te gaan helpen.
Lees verder: hln.be
Reactie
Voor alles is een oplossing, een voorbeeld van de wet van behoud van energie en massa, in een
samenwerking tussen Russen en Israelis, die een methode hebben gevonden om radioactief afvalmateriaal
te transformeren.
Israeli discovery converts waste into clean energy
http://www.israel21c.org/environment/israeli-discovery-converts-waste-into-clean-energy
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De volgende dominosteen kan Damascus zijn
Bron / origineel: www.independent.co.uk
Toen de eerste signalen van wat nu de Arabische dageraad genoemd wordt in
Tunesië de kop op staken waren er weinig verwachtingen dat de volksopstanden
zo snel naar het oosten zouden verspreiden. Maar het idee dat zelfs Syrië
binnen drie maanden zou worden opgeschrikt door protesten van gewone
mensen was laag op ieders schaal van waarschijnlijkheid. President Bashar alAssad werd beschouwd als populair volgens de normen van de regio, zelfs als
hij iets minder met een ijzeren vuist regeert dan zijn vader.In de afgelopen twee weken zijn echter
demonstraties uitgebroken in verschillende delen van het land. De meest recente ongeregeldheden vonden
plaats in de haven van Latakia in het noorden, waar de regering gisteren bevestigde dat 12 mensen waren
gedood en meer dan 200 gewonden, waaronder leden van de veiligheidstroepen. Manschappen zijn naar
verluidt ingezet om de orde te herstellen.In een overtuigend bewijs dat deze protesten tegen het regime
waren werden de kantoren van de regerende Baath partij in brand gestoken. In de zuidelijke stad Deraa
werd een standbeeld van wijlen president Hafez al-Assad omvergeworpen en de mensen zwaaiden met
borden die oproepen voor de ondergang van het regime. Er zijn meldingen geweest dat ook demonstraties
neergeslagen werden in Damascus.Vier jaar geleden toen de zogenaamde Cederrevolutie in Libanon
teisterde en de terugtrekking van de Syrische manschappen veroorzaakte, hadden velen verwacht dat de
Syriërs snel terug zou zijn, of simpel hun invloed zouden herbevestigen aan hun kant van de grens. Nu lijkt
het erop dat de invloed, in deze tijd van politiek pluralisme, mogelijk de andere kant op kan gaan. Het is
waarschijnlijk niet toevallig dat de eerste protesten plaatsvonden in steden dicht bij de grens met
Jordanië.Het is nog vroeg, zelfs beoordeeld naar het versnelde tempo van de recente gebeurtenissen in de
hele regio. Ambtenaren spreken van concessies die gedaan moet worden door het regime, inclusief een
einde aan de 48-jaar oude noodtoestand, een referendum over constitutionele veranderingen en de vrijlating
van politieke gevangenen.In andere tijden zou zelfs al het laten doorschemeren van dergelijke wijzigingen in
een keer analoog zijn aan een interne revolutie. Momenteel is het geenszins zeker is dat ze genoeg zijn om
zelfs een schijnbaar zekere leider als Assad aan de macht te houden.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_volgende_dominosteen_kan_damascus_zijn

70 metalen boeken gevonden in grot Jordanië
maart 30, 2011 pineut
Een oude verzameling van 70 kleine boeken kan mogelijk de geheimen van de
het begin van het christendom ontsluiten.
Vele van de boeken zijn verzegeld wat ervoor heeft gezorgd dat academici
onderling druk speculeren over de inhoud en de authenticiteit van de boeken.
Wanneer ze authentiek blijken zouden de boeken even cruciaal kunnen zijn als
de ontdekking van de Dode Zee-rollen in 1947.
Op pagina‟s die niet groter zijn dan een creditcard zijn afbeeldingen, symbolen
en woorden te zien die lijken te refereren aan de Messias en mogelijk de
kruisiging en wederopstanding.
De boeken werden vijf jaar geleden gevonden in een grot in een afgelegen deel
van Jordanië, een gebied waar vluchtelingen na de val van Jeruzalem in 70 na
Christus naartoe zijn gevlucht. Belangrijke documenten uit dezelfde periode zijn
ook aangetroffen in het gebied.
Op basis van metallurgische tests zijn de boeken gedateerd op de eerste eeuw
na Christus. De schatting is gebaseerd op de manier waarop de corrosie heeft
plaatsgevonden. Experts zeggen dat dit onmogelijk is na te bootsen. Wanneer
de datering blijkt te kloppen gaat het om enkele van de vroegst bekende
christelijke documenten.
Philip Davies van de Universiteit van Sheffield zegt dat er duidelijk bewijs is dat de boeken gaan over het
christendom en dat de stad Jeruzalem in afbeeldingen is terug te vinden. De boeken zijn nu in handen van
een Israëliër die de boeken illegaal over de grens heeft gesmokkeld. De Jordaanse regering doet er
momenteel alles aan om de collectie terug te krijgen en veilig te stellen.
Het Britse team is bezorgd dat de man de boeken op de zwarte markt verkoopt of vernietigd. De Israëlische
man stelt zelf dat de boeken al 100 jaar familiebezit zijn.
“Door de gebruikte afbeeldingen is het goed mogelijk dat het gaat om Hebreeuws-christelijke boeken en
wanneer dit zo blijkt te zijn kunnen deze codices nieuw licht schijnen op een zeer belangrijke maar nog
weinig begrepen periode in onze geschiedenis,” zei professor Davies.
Bron : Dailymail.co.uk
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Vreemde radarbeelden en dito geluiden! (=update ooggetuige!)
Door GuidoJ. donderdag, 24 maart 2011
Wat gebeuren er bizarre zaken op de Aarde de laatste maanden. Een aantal zeer heftige aardbevingen zijn
nog maar het puntje van de ijsberg; want je bent vast nog niet de krankzinnige dierensterfte nog niet
vergeten, ongeveer een maand terug. Op 4 mei vorige jaar schreven wij hier op de site een artikel over
bizarre zaken die toen „Wordt er op dit moment aan de Aarde gesleuteld?”
Maar het lijkt maar door te gaan voor de goede oplettende, want zoals zo vaak, vind je van deze aparte
fenomenen absoluut NIETS terug in de Main Stream Media. Waarom niet? Nou, naar ons idee is dat steeds
meer het geval, doordat ze zó zijn gaan geloven in hun eigen, maar vooral dichtgetimmerde wereldbeeld, dat
er gewoon geen ruimte is voor opvallend en zeer belangrijke zaken! En natuurlijk zullen er ook media zijn,
waar de hoofdredacties zodanig geselecteerd zijn, dat ze over dit soort zaken absoluut niet mogen
berichten.
Onze redacteur/vertaler Jan Smith, heeft hieronder een paar fenomenen verzamelt, die de afgelopen weken
onder zijn ogen kwamen. Het is werkelijk de moeite waard hier even voor te gaan zitten!
* * * zie voor UPDATE onder het artikel * * *
x
Ongewone beelden op de weerradar en rare geluiden vanuit de Aarde
x
21 maart 2011 © Jan Smith
x
(Dit artikel is tot stand gekomen, o.b.v. informatie van o.a. de website van Susan Joy Rennison.)
x
Een uiterst bizar beeld op de weerradar... Iets wat er niet is, geeft geen
beeld.. Wat is dit voor een UFO..!
Vorige week dinsdag, 15 maart 2011, verscheen er op de weerradar
boven België een uiterst vreemd verschijnsel. Nu is dit niet uniek, omdat
soortgelijke beelden in het recente verleden ook al zijn opgedoken op
radarbeelden in Australië en Zuid-Amerika.
Maar dit keer is de ronde vorm, waarvan sommige reacties in de
blogosfeer denken dat het om Ufo‟s gaat, groter dan heel België. Het
gaat hier echter niet om onbekende vliegende voorwerpen, maar wel om eigenaardige onverklaarbare
radarbeelden. Want iets dat er niet is, maakt geen „afdruk‟ op de weerradar, zoals deze UFO, of dit
„voorwerp‟ dat doet.
Deze video werd door een medewerker van het KMI te Ukkel vastgelegd en op YouTube geplaatst met de
prangende vraag: “Kan iemand mij alsjeblieft vertellen wat dit is?”
Dit soort verschijnselen komt steeds vaker voor en ze hebben volgens sommige berichten te maken met
knooppunten verspreid over de planeet waar een hevige energetische reactie optreedt als gevolg van de
groeiende bewegingen in het aardoppervlak.
Overal ter wereld zijn dit soort rare verschijnselen waargenomen op officiële radarbeelden van weerstations
en legerbases. Deze afbeelding is afkomstig van satellietbeelden boven Australië waarop een kringvormig
verschijnsel te zien is dat vele malen groter is dan het beeld boven België.
Hier een soortgelijk verschijnsel boven de het zuidwesten van Australië:
Een vergelijkbaar verschijnsel deed zich op 22 januari 2010 voor boven Melbourne. Het lijkt nog het meest
op een reusachtige cd met een binaire code erop. Nog geen uur later duikt het beeld weer op, maar nu op
beelden van de weerradar aan de andere kant van het Australisch continent:
Ook onverklaarbare geluiden
De laatste tijd duiken er ook steeds meer berichten op over vreemde monotone geluiden die vanuit Aarde
opstijgen. Zo stond er laatst dit bericht op het net:
Bizarre Onverklaarbare verschijnselen in Florida.
De grond schudde en er was een vreemd geluid te horen
DBKP, 20 maart 2011
De 2 plaatsen -met een tussenpauze van 9 dagen- waar de bizarre geluiden
te horen waren; huizen stonden te trillen en de grond schudde..!
x
„Twee heel vreemde verschijnselen hebben zich in de Amerikaanse staat
Florida voorgedaan. Inwoners van Flagler County dat aan de oostkust van
Florida ligt melden dat vanaf 9 maart j.l. een eigenaardig hard geluid te
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horen is, dat niemand kan thuisbrengen. Het lawaai duurt blijft wel tot 20 minuten achtereen te horen.
Negen dagen later, een dag voor de super volle maan van afgelopen zaterdag meldden angstige inwoners
van het 350 kilometer verderop gelegen Tallahassee dat ze gemerkt hadden dat de grond schudde en
sommige gebouwen bewogen.
Een verslag van één van de vele getuigen:
“Wat is dat voor een geluid?? Eerst dachten we zeker te weten dat het een tornado was, maar het
veranderde al die 20 minuten niet van positie.. Het was zooooo hard.. Het zorgde ervoor dat het huis
schudde en de grond trilde.. Ik heb het alarmnummer 911 gedraaid en ook zij wisten niet wat het was. Wel
werd er gezegd dat er heel veel telefoontje binnengekomen waren met dezelfde omschrijving. Er zouden
politie-patrouilles al op weg zijn om het verschijnsel te onderzoeken..
Er was ook een lichtflits die uit dezelfde richting kwam als het geluid, en toen ebde het geluid langzaam weg.
Dát was een heel opluchting, zoals u zult begrijpen. Nog steeds dacht ik dat het een tornado geweest had
kunnen zijn. We hebben zelfs de kinderen in de badkuip gezet met een matras op hun hoofd voor het geval
we door de tornado overvallen zouden worden.
Ik heb ook nog het TV-nieuwsstation gebeld, die me zeiden dat het géén tornado was, maar dat de politie
hén had verteld dat het om een vliegtuig ging dat op het vliegveld zijn motoren in „achteruit‟ had laten
draaien. Ik woon ongeveer 6 kilometer van het vliegveld af, woon er al ruim 20 jaar, maar heb nog NOOIT
een vliegtuig zijn motoren in „achteruit‟ horen draaien… Dit was gewoon krankzinnig..!
Toen het geluid weg was, zijn we naar het vliegveld gereden en gestopt bij een benzinepomp in de buurt. De
mensen van deze pomp zeiden dat ze helemaal niets gehoord hadden… Dus we concluderen dat het geluid
dus helemaal niet van de richting van het vliegveld is gekomen..!De weerman maakte die avond tijdens zijn
weerpraatje een opmerking over alle telefoontje die hij had gekregen over „het geluid‟. Hij vertelde dat het
geen vliegtuig was, geen tornado, maar dat het geluid de DONDER was.. ! Maar als iemand ooit de donder
zo heeft gehoord, zoals ik het omschreven heb, laat het me ajb weten. Wat me vooral opviel is dat de
verhalen over wat het geluid was, steeds veranderden. Alsof wij allemaal idioten zijn, en niet weten hoe de
donder klinkt..!Hoe dan ook, niemand weet tot nu toe wat het was. Wat natuurlijk bizar was dat het geluid
stopte nádat de lichtflits gezien werd. De spaceshuttle Discovery kon het ook niet geweest zijn, want die was
al 5 uur daarvóór geland, dus die verklaring gaat ook niet op. Bovendien gaat een spaceshuttle natuurlijk
geen 20 minuten op volle toeren nog staan draaien, ná de landing..
Deze video hebben wij gemaakt, hopelijk geeft ie jou een goed beeld, hoe het was. Was het HAARP??”
(aangezien het originele filmpje door de maker is geblokkeerd, is dit filmpje gelinked van een andere site;
dus let niet op het introotje..)
x
Idiote verklaring van officiële kant
De uitleg die de Amerikaanse Nationale Weerdienst: National Weather Service dacht te moeten geven:
“…vreemde geluiden werden gerapporteerd uit de noordelijke kuststrook van Florida langs de Golf
van Mexico… Er komen meldingen binnen vanuit Woodville over vreemde geluiden die sinds
vanochtend 6:45 te horen zijn. De Nationale Weerdienst gelooft dat het verschijnsel te maken heeft
met onweerinslagen waarvan het geluid weerkaatst wordt door een zeer stabiele laag boven de
grond. Dit heet inductie… en kan geluid heel ver dragen. Dit geluid wordt soms abusievelijk
toegeschreven aan tornado’s, maar wij kunnen met grote zekerheid verklaren dat er geen tornado’s
in de buurt voorkomen en ook niet worden verwacht…”
x
***
Vreemde geluiden uit een Tibetaanse grot
Van WeeWarrior
De Tibetaanse grot van de spirits is begonnen met zingen. Weewarrior schrijft op zijn website:
“…Ik ontdekt dit juweeltje tijdens mijn speurtocht naar de tegenhanger van de Japanse aardbeving, en die
vond ik in de oceaan voor de oostkust van Brazilië. Ik kwam erachter dat de Sandwich Eilanden recent een
serie aardbevingen had gehad en dus zocht ik met die zoektermen op het net naar meer informatie. En toen
stuitte ik dus op die pareltje, dat op 6 maart jongstleden werd gepost!
Eerst vond ik het wel indrukwekkend dat iemand kennelijk had gewaarschuwd voor een belangrijke
beweging van de Aarde zo‟n vijf dagen voordat de grote klap op het eiland Honshu plaatsvond, maar ik laat
me niet zo gauw imponeren door voorspellingen, omdat ik denk dat het een beetje prijsschieten is – soms is
het raak, maar meestal zit men er flink naast.Maar terwijl ik naar de video luisterde, werd ik me bewust van
de achtergrondmuziek en mijn interesse werd daarna helemaal gewekt toen de man op de video vertelde dat
het geluid afkomstig was uit een Tibetaanse grot die was begonnen te “zingen”…”
Kijk naar deze video van zijn site en luister naar het geluid; dit begint bij 2:30.
(Klik voor een uitstapje naar YouTube HIER)
Nader onderzoek bracht aan het licht dat twee Russen de originele geluidsopname hebben mogen maken.
Op hun site staat superbe geluidsopname die je kunt downloaden; zo doe je dit:
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Ga eerst naar deze Site:
(Mocht je Russische tekst zien verschijnten klik dan rechts bovenin de pagina voor de Engelse versie. Als er
een klein klokje staat te draaien, klik dan op de volgende link, die als hulpsite fungeert. HIER. )
Dan start de countdown en verschijnt er een knoop getiteld: earthcalling.mp3. Klik op de knop
download.
Ik kan je verzekeren dat de download volledig veilig is. Dit wordt ook door anderen bevestigd. Sla het
bestand op je computer op, zodat je het vaker kunt afluisteren.
Jammer genoeg hebben mijn daarop volgende onderzoekingen nog weinig opgeleverd. Ik kwam een klein
beetje info tegen, maar het meest dat op allerlei fora verschijnt, is pure speculatie over de oorzaak van het
zingen. Hier is een bewering die ik het vaakst ben tegengekomen:
Er is ergens een grot van de geesten van Tibet. Deze grot is onbekend. Hierin slapen de Tibetaanse
heiligen. De oude mannen en monniken zeggen dat Shiva deze mantra begint te zingen om de Goden aan
te roepen en hen te verzoeken naar de planeet Aarde terug te keren. Deze mantra kent drie niveaus. Het
laatste niveau betekent de komst van een nieuw tijdperk. Luister naar dit geluid dat door twee Russische
mensen mocht worden opgenomen. Zij kregen toestemming een plek bij de grot te bezoeken waar dit geluid
het best kon worden opgenomen. Er is absoluut niet geknoeid of gemonteerd met het geluid, behalve dat
wat achtergrondgeluiden werden onderdrukt. De Russen bieden echt het oorspronkelijke ruwe
geluidsmateriaal, dat goed is om je twintig minuten te verwonderen over wat hier nu aan de hand is.
Het blijven wonderlijke verschijnselen en het lijkt erop dat er niet echt passende verklaringen voor gegeven
kunnen worden. Een ding staat echter als een paal boven water: Moeder Aarde komt niet alleen in
beweging, ze laat kennelijk ook nog eens flink van zich horen..!
Jan Smith / WantToKnow.nl
x
* * * UPDATE 26 maart * * * (met dank aan „Mirakel‟!)
x
Vanochtend kregen we het volgende verhaal gepresenteerd, waarin een bewoonster van Detroit, in
de staat Michigan, beweert de bron van het brommende geluid te hebben waargenomen. Dit was
afgelopen donderdag de 24ste Maart, en dit is haar indrukwekkende verslag.
Ik heb gezien wat het donderende geluid is..!
posted on 25-3-2011 @ 10:51 AM by Teeky
x
Hello, dit is mijn post en ik hoop dat ik het goed doe.
Ik woon in Detroit en gisteren, rond 2 uur ‟s middags, hoorde ik een vliegtuig over mijn huis komen. In eerste
instantie dacht ik er helemaal niet aan, maar 5 minuten later werd het bulderend vliegtuiggeluid vergezeld
door een harmonisch laag fluitend geluid. Als jij een Wii-spelcomputer hebt of er weleens mee gespeeld
hebt, dan hoor je bij het hoofdmenu een geluid, dat heel erg lijkt op wat ik hoorde. Ik liep naar buiten om te
kijken waar het geluid vandaan kwam, maar er was helemaal niets in de lucht te zien! Geen vliegtuig, geen
helicopter, niets. Het rommelende geluid leek zich over het land te verspreiden en toen stopte het. Ik zou
zeggen dat het totaal 7 tot 10 minuten had geduurd.Ik ging het huis weer binnen en ging naar de voorste
badkamer om mijn make-up in orde te maken. Ik opende het badkamerraam, om de zaken buiten in de
gaten te houden. Ik liep nog steeds rond met een vreemd gevoel over wat ik zojuist had
meegemaakt/gehoord. Het was nog geen 5 minuten later, toen het geluid wéér begon; ik keek uit het raam.
Ik keek omhoog naar de hemel en zag de blauwe lucht met daarin schapenwolkjes die zich als een mantel
ergens omheen leken te buigen. Zoals je ziet in de film „Predator‟, waarin Predator zichzelf verbergt in een
omhulsel, maar je nog steeds zijn silhouette kunt waarnemen. Ik zag ook een soort vleugel van een of ander
voertuig. MAAR HET OBJECT WAS MEGAGROOT!! Ik zou zeggen de afmeting van een footballveld (zo‟n
110/120 meter vert.).Ik werd doodsbang en hoorde mezelf zeggen: „Oh mijn God‟, steeds maar weer.
Wanneer je iets ziet in het échte leven, wat je anders alleen in films ziet, is werkelijk traumatiserend. En wat
me helemaal van mijn stuk bracht, is dat mensen over de hele wereld dit geluid hebben gehoord.. Ik heb
geen video-opnames gemaakt, dus je moet me maar op mijn woord geloven. Ik heb er aan gedacht, maar
dacht al snel, dat het object zou verdwijnen, op het moment dat ik een videocamera zou gaan halen.
Ik belde direct mijn broer, omdat ik me het verhaal herinnerde dat hij me een maand daarvoor had verteld,
over een UFO die rond zijn huis te zien was geweest, en die poten had, als het figuur uit de „Transformers‟,
Optimus Prime.Mijn broer woont ook in Michigan en toen ik hem vertelde over het bizarre geluid dat ik had
gehoord, dat kennelijk afkomstig was van het „object‟ dat ik had gezien, hoorde ik hem vol verbazing een
kreet slaken: “Dat klinkt zoals het geluid dat ik hoorde toen die UFO vlakbij mijn huis te zien was!”
Ik weet dat wat ik hier voor jullie opschrijf wellicht krankzinnig lijkt te zijn, maar ik wil niets anders dan mijn
verhaal met je delen, omdat veel mensen bezig zijn om uit te zoeken, wat het donderende geluid is. Ik heb
nog nooit van mijn leven een UFO gezien, en ik hoop, dat dátgene wat ik gezien heb, iets is van de overheid.
Want als het dat niét is.. zitten we midden in een scenario waarin de „War of the Worlds‟ gereed is om zich te
openen!
http://www.wanttoknow.nl/overige/vreemde-radarbeelden-en-dito-geluiden/
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Jezus Christus is de antichrist van de islam !
maart 30, 2011 pineut
Onderstaand 2 engelstalige video‟s uit 2007 en één uit 2010 die aantonen
dat de wederkomst van Jezus Christus, zoals die door Christenen wordt
verwacht, de islamitische antichrist (dajjal) is.
De verwarring begint inmiddels steeds grotere vormen aan te nemen en
naarmate we verder in de laatste dagen, vlak voor de komst van Jezus komen,
zal naast de verwarring ook de misleiding steeds groter en gevaarlijker worden.
Satan speelt een ruineus en gevaarlijk spelletje met de mensen op deze wereld
waardoor velen in de val van de eindtijd misleiding trappen.
Eén ding moet voor elke Christen echter heel duidelijk zijn, de komende islamitische verlosser is slechts een
mens van vlees en bloed ! De islam noemt hem Mahdi zoals in voorgaande artikelen reeds is besproken.
Maar ook de islam kent een antichrist, zij noemen hem dajjal. Wanneer Jezus zijn Gemeente haalt met grote
kracht en heerlijkheid en met de roep van een aartsengel zal de islam dat moment aangrijpen om de rest
van de wereld wijs te maken dat dit het teken van de islamitische antichrist is. Verwacht wordt dat men de
illuminati/vrijmetselaars hier de schuld van zullen geven. Anderzijds verwachten moslims een éénogig
persoon, of éénogig teken zoals we dat kennen van het alziend oog van de illuminati. Voor al deze zaken
geld echter dat dit alles puur mensenwerk is.
Aangezien de kruisdood, opstanding en hemelvaart en ook de wederkomst van Jezus Christus door de islam
wordt ontkend, dient de islam dit te vervangen voor menselijke redeneringen en personen van vlees en
bloed. En wel zodanig dat het in de islamitische visie past. Naarmate de eindtijd vordert zal de verwarring en
de misleiding steeds groter en moeilijker worden om te doorzien. Maar de komst van Jezus zal zijn als de
bliksem, terwijl de komst van de islamitische verlosser, de Mahdi, niet gepaard zal gaan als de bliksem, maar
slechts een naar voren geschoven menselijk persoon zal zijn die men grote macht, kennis en wijsheid
toedicht. Dit mens van vlees en bloed zal velen verleiden en misleiden.
Naast de Mahdi kent de islam ook nog een eigen versie van Jezus, dat het hier niet gaat over Jezus
Christus, Zoon van de Levende God, zou voor elke Christen heel duidelijk moeten zijn. Ook hierin zal de
islam voorzien door een mens van vlees en bloed uit de eigen gelederen naar voren te schuiven alszijnde
hun jezus, die zij kennen als isa.
Al deze menselijke figuren van vlees en bloed zullen trachten, in de grote komende eindstrijd, oorlog te
voeren tegen Jezus Christus wanneer Hij terug komt.
Hoewel het kan lijken dat e.e.a. qua tijdsspanne elkaar overlapt moeten we er rekening mee houden dat de
islam en haar leiders alle voorbereidingen al getroffen hebben. Er is slechts één wederkomst van Jezus en
op precies datzelfde moment zullen alle zaken die de islam voor de wereld heeft voorbereid in één
ondeelbaar tijdspunt samenkomen. De komst van de Mahdi en de valse jezus zullen echter naar de werking
en komst van satan zijn. Het enige probleem op dit moment binnen de islam zijn de vele schisma‟s en
verschillende zienswijzes over de islamitische eschatologie, dit geld niet alleen tussen de soennieten en
sjiïeten maar ook voor de vele kleinere groeperingen die de islam rijk is.
De algemene gedachte is echter dat de Mahdi al deze moslims opnieuw zal samenbrengen onder één juk
waarna de Mahdi zijn leger zal aansturen en gelijktijdig zal ook de islamitische versie van jezus ten tonele
verschijnen. Voor al deze figuren geld echter dat het allemaal mensen van vlees en bloed zullen zijn. En
allen zullen zij één van doel en zin zijn. Het hoeft geen betoog door welke geest al deze mensen geleid
worden. Het is de geest van de verderver, in het Hebreeuws wordt hij genoemd Abaddon en in het Grieks
Apollyon. Satan zelf zal bezit nemen, wanneer het zijn tijd is, van de menselijke persoon Mahdi en met zijn
beperkte macht en kracht zal hij trachten krijg te voeren tegen het heilige volk.
http://pineut.wordpress.com/2011/03/30/jezus-christus-is-de-antichrist-van-de-islam/

Billion Dollar Secret: De geheime miljarden voor geheime projecten
(TLC Discovery) Een film over de miljarden dollars die in de zogenaamde "Black
Projects" van de Amerikaanse regering gaan.
Onbekend bij een groot deel van de bevolking, gaan er jaarlijks miljarden aan
dollars naar zogenaamde geheime "Black Projects" van de Amerikaanse
defensie en geheimediensten. Area 51, luchtvaart en UFO's, het komt allemaal
aan bod in deze 1 uur en 40 minuten durende docu.
Bron: www.tld.discovery.com - Ingevoerd: 28-03-2011 - Redactie Earth Matters
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Ingo Swann: De maan, een onmogelijke „holle satelliet‟..
Door GuidoJ. dinsdag, 22 maart 2011 Wil je de vorige hoofdstukken
bekijken?
Klik dan HIER voor een preview.
x
- Hoofdstuk 15 Een natuurlijke satelliet kan niet hol zijn
x
© vertaling Jan Smith – 2010 WantToKnow.nl/.be
X
De waarschijnlijkheid dat de maansatelliet niet solide zou zijn, werd voor het eerst geopperd in 1962
en die bewering werd natuurlijk onmiddellijk verwezen naar het rijk der fabelen.
Dus werd er nieuw onderzoek gedaan, maar al die nieuwe studies hadden eigenlijk allemaal ongeveer
dezelfde uitkomst. Tenslotte rapporteerde Dr. Sean C. Solomon van MIT in „Astronautics‟ van februari 1962
dat: “de experimenten met behulp van de Lunar Orbiter onze kennis over het zwaartekrachtveld van
de Maan aanzienlijk hadden verruimd … en wezen in de richting van de beangstigende mogelijkheid
dat de Maan inderdaad hol kon zijn.”
De originele cover van het boek uit de jaren 1990, waarvan je hier op
WantToKnow de exclusieve vertaling lees.
Beangstigend? Wat betekent dat woord in deze context eigenlijk? Die betekenis
werd genoemd door niemand minder dan wijlen de grote astronoom Carl Sagan
in zijn boek „Intelligent Leven in het Universum‟ (1966). Volgens Dr. Sagan, die
heel goed wist waarover hij het had, “kon een natuurlijke satelliet geen hol object
zijn”. Voor de duidelijkheid: een holle satelliet kan geen natuurlijke satelliet zijn.
Maar een holle satelliet zou wel een kunstmatige satelliet kunnen zijn – waarbij
„kunstmatig‟ slaat op de veronderstelling dat hij gemaakt of geconstrueerd is.
Het is hier goed in herinnering te roepen dat het besluit om een mens op de
Maan te zetten dateert uit het Apolloprogramma van 1961. Dat besluit zou
gebaseerd zijn geweest op eerder beschikbaar gekomen informatie over de
Maan.
Tegen 1962-1963 zou deze informatie de bevestigde mogelijkheid hebben
ingehouden dat de Maan hol was, of tenminste een „beduidende negatieve
dichtheid‟ had. „Negatieve dichtheid‟ laat zich vertalen als uitgestrekte gebieden
binnenin de Maan waar zich materie bevindt die aanzienlijk minder dicht is dan de rest van de Maan, of als
lege holtes die veel groter en dieper zouden zijn dan de op Aarde bekende Mammoetgrotten.
Om kort te gaan betekent dit zonder meer dat de Russen en Amerikanen er volledig rekening mee hielden
dat ze een Maan zouden aantreffen waarvan al lang en breed bekend was dat die min of meer hol zou zijn.
En als die stellingname wordt doorgetrokken is het zonneklaar dat voorafgaand aan het
ruimtevaartprogramma reeds lang bekend was dat het hier zou gaan om een satelliet die niet van natuurlijke
oorsprong was.
En het was ook zonder meer duidelijk dat de twee Aardse supermachten de verwachting hadden die
Maanholtes te gaan gebruiken voor het inrichten van Maanbases. Dit „plan‟, is echter nooit in vervulling
gegaan. En precies dát brengt ons op de vraag „WAAROM NIET?‟.
Die conclusie had alleen maar kunnen luiden dat de Maan klonk als een bel in een klokkentoren en
dientengevolge beduidend hol was en dat er meer aan de hand was dan een min of meer negatieve
dichtheid.
X
Later werden ander belangrijke experimenten uitgevoerd om te bepalen of de Maan wel of niet hol zou zijn.
X
Het belangrijkste aspect van al die latere experimenten is dat de resultaten ervan nooit openbaar gemaakt
zijn…
Op het eerste gezicht lijkt het een redelijk eenvoudig project, alle normale omstandigheden overwegende.
Aanvullende en zeer spectaculaire bevestiging van de mogelijkheid dat de Maan hol zou zijn, kwam in
november 1969, toen de bemanning van Apollo-12 de raketmodule waarmee de maanlander vanaf de Maan
werd gelanceerd, tegen het maanoppervlak te pletter liet vallen.
Die klap veroorzaakte een kunstmatige maanbeving. Ultragevoelige seismische apparatuur die op het
Maanoppervlak was neergezet registreerde dat de hele Maan gedurende meer dan een uur natrilde als een
klok. Een van de vele betrokken wetenschappers merkte op dat hij „op dat moment geen enkele conclusie
durfde te trekken‟.
Die conclusie had alleen maar kunnen luiden dat de Maan klonk als een bel in een klokkentoren en
dientengevolge beduidend hol was en dat er meer aan de hand was dan een min of meer negatieve
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dichtheid. Later werden ander belangrijke experimenten uitgevoerd om te bepalen of de Maan wel of niet hol
zou zijn. Het belangrijkste aspect van al die latere experimenten is dat de resultaten ervan nooit openbaar
gemaakt zijn. Afgaande op alle beschikbare informatie kan men vaststellen dat er niet al teveel intuïtie voor
nodig is om te kunnen vaststellen dat de Maan hol is.
Wat in de breedte nooit is begrepen, is dat dit feit aan het eind van de jaren „50 toch officieel bekend moeet
zijn geweest. Zoals Carl Sagan opmerkte: als een natuurlijke Maan satelliet niet hol kan zijn, dan is de Maan
geen natuurlijke satelliet.
Carl Sagan (1934 - 1996) was astrofysicus en astronoom; een wetenschapper
met een hart voor de mens in zijn Universum. Hij schuwde geen revolutionaire
uitspraken, zoals je hier in het artikel ook kunt lezen...
Zelfs al was dit verschijnsel verbazingwekkend, dan lijkt het er niettemin op dat
de twee supermachten hebben gedaan alsof er niets aan de hand was en
waren ze gewoon doorgegaan met de kolonisatie van de holle ruimten op de
Maan.
Inmiddels is het een publiek geheim dat destijds sprake was van grootse
plannen voor het vestigen van Maanbases, waaronder ook de installatie van
raketinstallaties voor aanvals- en verdedigingsdoeleinden.
Toch zijn al die grootse plannen om de Maan te koloniseren en er te gaan wonen niet doorgegaan. En
omdat dit toch een stuk goedkoper zou zijn uitgevallen dan de bouw van Skylab, kan men zich afvragen wat
daarvoor de reden is geweest.
Het antwoord hierop moeten we nog een tijdje schuldig blijven, al is het alleen maar om te voorkomen dat
we ons teveel verliezen in allerlei aannames en speculaties -er zijn nog meer anomalieën die daaraan
bijdragen.
Voordat we ons echter verder zullen verdiepen in al die anomalieën, kijken we eerst eens wat nader naar
telescopen en hoge resolutie foto‟s.
x
***
- Hoofdstuk 16 x
HET “ONTBREKENDE” HOGE RESOLUTIE BEWIJS OVER DE MAAN
c
© vertaling Jan Smith – 2010 WantToKnow.nl/.be
X
De hoeveelheid feiten in dit hoofdstuk vormt een moeras waarin je onverwacht kunt worden meegezogen
door het soort onderwerpen dat erin besproken wordt. Misschien is het daarom beter om hier in het kort te
vertellen waar het in dit hoofdstuk over gaat.
Ingo Swann, de auteur van dit verhaal, als geschilderd zelfportret.
Bewijsmateriaal van de Maan met een zodanig hoge resolutie dat daarop de kleinste
details van het maanoppervlak zichtbaar zijn, kan slechts worden verkregen door
gebruik te maken van zeer kostbare gevoelige apparatuur. Vanwege het kostenaspect
kan het gewone publiek zich de aanschaf van dergelijke instrumenten niet veroorloven.
De apparatuur bestaat wel, maar staat onder officieel toezicht. Het is ook duidelijk
geworden dat hoge resolutie bewijsmateriaal over de Maan langs officiële weg
verkregen werd, maar er is helemaal niets over naar buiten gebracht. In plaats daarvan
blijven de officiële instanties bewijsmateriaal vrijgeven met een laag oplossend
vermogen, waarop uiteraard maar weinig details te onderscheiden zijn.
Het lage resolutie materiaal houdt het Dictum van „De Dode Maan‟ in stand – terwijl het
welhaast zeker is dat materiaal met een hoog oplossend vermogen zou kunnen leiden tot een heel ander
begrip over onze satelliet. De detaillering op de beelden is van het allergrootste belang, omdat de cover-up
door de Aardlingen over buitenaardse activiteit op de Maan niet overeind kan worden gehouden als er meer
details zouden worden vrijgegeven.
Om ook hier even in detail te treden: het verhaal dat de Maan een dode, zuurstofloze satelliet is, is inmiddels
wijd en zijd bekend, maar dat komt hoofdzakelijk doordat dat verhaal op basis van alle „beschikbare harde
bewijzen‟ de wereld is in geholpen.
Dat „harde bewijsmateriaal‟ is te verdelen in twee categorieën:
- alles dat door telescopen kan worden waargenomen;
- en alles dat kan worden opgemaakt uit het beeldmateriaal dat door de ruimtevaartuigen en/of maanlanders
werd verzameld.
Het BESCHIKBARE bewijs van laag oplossend vermogen is zo overweldigend en overtuigend dat het alles
bij elkaar de zekerheid verschaft die aan de onbetwistbare basis ligt van de algemeen aanvaarde logica van
de idee van de Dode Maan.
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Het is altijd moeilijk om onderzoek te willen doen naar zaken met een hoge graad van logische zekerheid.
Daarvoor moet een heel speciale reden zijn die echter niet vaak als zodanig wordt onderkend. Die reden is,
dat alles dat in tegenspraak is met de gevestigde logische zekerheden in bijna alle gevallen automatisch
wordt afgedaan als zijnde „onlogisch‟ en ten langen leste wordt beoordeeld als iets dat „absoluut niet waar
kan zijn‟. Alles dat ermee verband houdt, is van het begin tot het eind overladen met moeilijkheden – omdat
wat er op het spel staat niet per se over het bewijs op zich gaat, als wel over de logische zekerheid die daar
een afgeleide van is.
Volgens veel sociologen is dat ongeveer hetzelfde als zeggen dat strijdige bewijzen niet als bewijs worden
toegelaten en het etiket krijgen opgeplakt dat ze onlogisch zijn – in het bijzonder wanneer dat officieel
voordeel oplevert. Daarom ook is het best wel verrassend te ontdekken dat de algemene situatie met
betrekking tot de Maan aan de basis staat van een duidelijk voorbeeld van dit soort moerassen. „Duidelijk‟
omdat er twee soorten bewijs zijn.
Voor de eerste soort bewijzen kan worden verwezen naar het bewijsmateriaal met laag oplossend
vermogen, terwijl waar het de tweede soort betreft het gaat om (onlogische) bewijsmateriaal met hoge
resolutie. Het belangrijke onderscheid tussen die twee is heel makkelijk te verklaren.
De Aarde is plat en zon en maan trekken aan de hemel voorbij; het beeld uit de
tijd van Galileo Galileï.
Sinds de ontwikkeling van de telescoop in het begin van de zeventiende eeuw
(in de tijd van Galileo Gallilei) is er altijd met veel enthousiasme getracht betere
apparatuur te ontwikkelen om details op de Maan te kunnen ontdekken die tot
dan toe met het blote oog niet zichtbaar waren.
Mensen op Aarde kunnen de Maan natuurlijk zien en op een heldere nacht
kunnen met het blote oog zelfs vaag wat contouren van de geografie van de
maan ontwaard worden. Maar er is een telescoop nodig met een grotere
vergroting om meer details te kunnen ontdekken – om steeds kleinere aspecten
van het maanoppervlak te kunnen zien.
Vrij algemeen kan worden gesteld dat een grotere vergroting zal leiden tot een
hogere resolutie en steeds kleinere details.
En met dit in gedachten komen we nu te spreken over de op Aarde aanwezige
apparatuur waarmee kleine details op het maanoppervlak zichtbaar gemaakt
ZOUDEN KUNNEN worden.
Zoals iedereen weet zijn er heel veel foto‟s van de Maan gemaakt, in het bijzonder met de komst van het
ruimtetijdperk en de oorspronkelijke Aardse plannen om haar te koloniseren. Een aantal van de eerste foto‟s
werd gemaakt met behulp van telescopen, maar latere opnamen waren afkomstig van de camera‟s aan
boord van de maansatellieten en maanlanders.
Al dat materiaal kan worden bekeken en men zal er het „dode‟ oppervlak ontdekken dat gepokt is door de
vele kraters en kale woestijnen die zeeën worden genoemd. Veel foto‟s vertonen rillen, valleien, kloven,
bergen, formaties die omhoog steken en lange schaduwen werpen en grote en kleine „koepels‟ (die soms
verschijnen en dan weer verdwijnen). En de meeste mensen stellen zich ermee tevreden de Maan door dit
soort foto‟s te kunnen aanschouwen, want daarop is het Maanlandschap te zien dat volledig voldoet aan het
Dode Maan Dictum.
De mysteries van de maanfoto‟s.
Maar wanneer de vraag wordt gesteld met welke apparatuur de Maan bekeken kan worden, komt men
echter langzaam maar zeker terecht in een door officiële kanalen verstoorde informatiestroom die, toeval of
niet, aardig riekt naar een cover-up. Dit smerige zaakje draait uitsluitend om het verschil in hoge resolutie en
lage resolutie foto‟s van de Maan, gekoppeld aan het feit dat alle officieel beschikbare fotografische bewijzen
van het Maanoppervlak per definitie een lage resolutie hebben.
En dat zou eigenlijk niet het geval moeten zijn, want voor 1950 hadden de Aardse telescopen een resolutie
van slechts anderhalf tot drie kilometer – hetgeen betekent dat een voorwerp met een diameter van
anderhalve kilometer op de foto te zien zou zijn als iets dat niet veel groter is dan een stip. Maar gedurende
de jaren vijftig en het begin van de zestiger jaren sprak een aantal wetenschappelijke en
populairwetenschappelijke bronnen al van de ontwikkeling van hoge resolutie
telescopen – telescopen die zo gevoelig waren dat er met gemak een muntstuk
op de Maan mee kon worden geïdentificeerd als dat daar zou liggen. Er bestaat
geen enkele twijfel over dat die telescopen toen al ontwikkeld waren…!
Om dit nog duidelijker te maken, is het nuttig om hier uit te leggen wat nu precies
wordt verstaan onder hoge resolutie van een telescoop of van foto- en
videoapparatuur. Het Maanoppervlak werd door de jaren heen toch ook met
beide middelen bekeken. Om een voorbeeld te geven van hoge resolutie kan
worden verwezen naar verschillende mediabronnen die melding hebben
gemaakt van zogenaamde spionagesatellieten.

Nieuwsbrief nr. 122 – 1 april 2011 - pag. 38

Hiervan wordt beweerd dat ze zijn uitgerust met verschillende soorten monitorapparatuur zoals camera‟s die
zo gevoelig zijn en zo‟n hoge resolutie hebben dat ze kunnen inzoomen op de kentekenplaat van een auto
en de tekst op kauwgumpapiertjes die op straat liggen. Om dit plaatje nog iets completer te maken is het
handig om ook even naar de hoogte te kijken vanwaar die beelden kunnen worden gemaakt.
Satellieten die in een baan om de Aarde draaien moeten op meer dan 325 kilometer hoogte zitten om
niet door het magnetisch veld van de Aarde te worden teruggetrokken naar de planeet. Zodoende
zitten al dit soort satellieten op een hoogte tussen 650 en 35.000 kilometer.
De precieze hoogte waarop spionagesatellieten zitten is topgeheim. Maar als je de lettertjes op die
kleine papiertjes kunt lezen vanaf een hoogte van, laten we zeggen, 350 kilometer, dan is dat
natuurlijk al een hele prestatie waarvoor de wetenschap een ferme schouderklop verdient.
De gemiddelde afstand tussen de Maan en de Aarde is ongeveer 384.403 kilometer. Over die afstand
kunnen amateurastronomen met behulp van een gemiddelde, betaalbare telescoop het Maanoppervlak
redelijk vergroot waarnemen. In tijdschriften over astronomie staan allerhande advertenties van geschikte en
betaalbare telescopen. Deze instrumenten hebben een objectiefdiameter die varieert tussen de 7 en 30
centimeter, maar veel zal afhangen van de resolutiefactoren die ingebouwd zitten.
Over het algemeen komen echter redelijk grote maanobjecten in beeld, maar kleinere juist niet, afhankelijk
van de betreffende apparatuur. In sommige gevallen kan al of niet een voorwerp met de afmetingen van een
groot voetbalstadion worden waargenomen, maar uitsluitend in de ordegrootte van een speldenpunt. Het
beeldresultaat is ook nog eens sterk afhankelijk van de zichtomstandigheden op Aarde, zoals de helderheid
van de lucht, nevel, lucht- en lichtvervuiling en dergelijke.
De meeste bronnen die ik heb kunnen raadplegen verklaren allemaal dat er in het begin van de jaren vijftig,
aan het begin van het ruimtevaarttijdperk, al in het geheim werd gewerkt met telescopen met een hoge
resolutie. Dergelijk instrumenten staan (en stonden toen ook al) opgesteld in de marineobservatoria op
Mount Wilson en Mount Palomar in Californië.
De grote 5-meter reflectietelescoop van het Hale observatorium op Mount Palomar werd al in 1948 in
gebruik genomen. Daarvoor al stond er ook een telescoop van 1 meter, eentje van 2,5 meter en een met
een diameter van bijna 4 meter. De 3 meter telescoop van het Lick-observatorium werd in 1959 in gebruik
genomen.
Even ter vergelijking: de grootste in de winkel aangeboden telescopen hebben slechts een diameter die
varieert tussen 20 tot 35 centimeter!!!).
Het mag misschien waar zijn dat grote reflectietelescopen een beetje onhandig in het gebruik zijn in verband
met de relatief geringe afstand tot de Maan, maar ligt het niet voor de hand dat wanneer men in het bezit
was van een dergelijk reusachtige, door de regering gefinancierde, telescoop, en er plannen waren voor een
landing op de Maan, dat er niet iemand van tevoren eens een kijkje zou nemen om te zien wat er eventueel
verwacht kon worden op het oppervlak van onze satelliet?
Ten tijde van het schrijven van zijn boek, was Ingo Swann niet op de hoogte van
het magnifieke vermogen van de Hubble telescoop. Deze zou met groot gemak
een object ter grootte van een muis op het maanoppervlak kunnen waarnemen..!
Het is een publiek geheim dat er in beide observatoria, en ook andere,
voortdurend geheim regeringswerk werd en wordt uitgevoerd. En je hoeft echt
geen grote gedachtesprong te maken om te begrijpen dat men van tevoren met
alle beschikbare middelen een inspectie van de Maan heeft uitgevoerd.
Het lijdt absoluut geen twijfel dat tenminste een paar van de telescopen met
hogere resolutie zijn ingezet om naar de Maan te kijken. Als men daar in het
geheel niet aan heeft gedacht, kan men met recht grote vraagtekens plaatsen bij de intelligentie van de
moderne mens. Zoals echter is gebleken is er tussen 1948 en nu geen enkele hoge resolutie informatie
vrijgegeven voor publicatie. Als we het over camera‟s hebben, betreft het natuurlijk foto- en
televisieapparatuur die aan boord van de ruimtevaartuigen werd meegenomen. Maar eenmaal op de Maan
hebben de camera‟s zelf verschillende mogelijkheden met betrekking tot het oplossend vermogen. Dat is
namelijk afhankelijk van de brandpuntsafstand en de afstand tot het Maanoppervlak of het te fotograferen
object. Er bestaan verschillende technische definities voor hoge en lage resolutie, maar in het algemeen
komt het erop neer dat een opname met een lage resolutie geen kleine details laat zien, terwijl een beeld
met een hoge resolutie dat wel doet.
Nu zijn we aanbeland bij de wirwar van drie factoren:
(1) apparatuur met hoge resolutie;
(2) de Maan; en
(3) de complete afwezigheid van beeldmateriaal van het Maanoppervlak met een hoge resolutie.
De missie van Clementine was succesvol en de wereld verwachtte beelden van de Maan met een hoge
resolutie te zien te krijgen via de zeer hoogontwikkelde apparatuur die de satelliet aan boord had. Het
wachten was echter tevergeefs – en zodoende weten we nog steeds niet hoe de kauwgompapiertjes op de
Maan eruit zien.
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Nu komen we weer terug bij wat we aan het begin noemden: „de anomalieën van de Maan‟.
Als een soort referentiestandaardwerk begon ene William R. Corliss in 1974 een activiteit die hij „The
Sourcebook Project‟ noemde, met als doel om allerlei „vreemde verschijnselen‟ bijeen te brengen. In 1985
publiceerde hij een omvangrijke compilatie van anomalieën op allerlei gebieden, waaronder een met de titel
„The Moon and the Planets: A Catalog of Astronomical Anomalies‟, waarin onder andere 108 bladzijden met
volledig omschreven anomalieën over de Maan.
In dit compendium onderscheidde Corliss acht hoofdcategorieën van anomalieën, te weten:
- anomalieën met betrekking tot de baan van de Maan;
- Geologische problemen op de Maan;
- Lichtverschijnselen op de Maan;
- De beweging van maansatellieten;
- Anomalieën met betrekking tot visuele en telescopische waarnemingen;
- het „Maanweer‟;
- Maansverduisteringen en aanverwante verschijnselen;
- Het enigma van Maanmagnetisme.
De meeste van bovenstaande categorieën kunnen nog verder worden onderverdeeld, het „Maanweer‟
veronderstelt bijvoorbeeld het bestaan van een atmosfeer op de Maan.
De paragraaf „Lichtverschijnselen op de Maan‟ gaat ook over afwijkingen die wel worden omschreven als
tijdelijke Maanverschijnselen („Lunar Transient Phenomena‟ – LTP) – lichten die verschijnen en weer
verdwijnen en bewegen. Ook vallen hieronder de grote groene vlekken die wijzen op vegetatie en dergelijke.
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/ingo-swann/de-maan-een-onmogelijke-holle-satelliet/

Israël overweegt eiland voor Gazastrook aan te leggen
Bron / origineel: (c) www.hln.be
Israël overweegt een eiland aan te leggen voor de kust van de overvolle
Palestijnse enclave Gazastrook. Het eiland moet een haven en een vliegveld
krijgen en zou met een 4,5 kilometer lange brug worden verbonden met de
Palestijnse enclave.Israël wil door het project een einde maken aan zijn
verantwoordelijkheid voor de handel met de enclave, stelde de Israëlische
minister Yaakov Katz (Verkeer) vandaag.De enclave wordt nu beheerst door
Israël's gezworen vijand Hamas. Die kan nu alleen handel drijven met Israël, bij
gebrek aan een eigen haven of vliegveld in de Gazastrook."Ik heb een oplossing gezocht waardoor we alle
banden met Gaza kunnen verbreken, terwijl we toch de zeeblokkade kunnen handhaven om wapens tegen
te houden", zei minister Katz.
3,5 tot 7 miljard euro
Het eiland moet 4 kilometer lang worden en twee kilometer breed. De bouw duurt zes à tien jaar en kost 3,5
tot 7 miljard euro.Volgens Katz, een bewindsman namens de rechtse Likudpartij, beslist de regering van
premier Benjamin Netanyahu snel over de aanleg. De voorstanders in de regering willen dat het eiland wordt
beheerd door de Palestijnse Autoriteit. Maar minister Katz zei alleen dat de Palestijnen "een partner kunnen
zijn in het project".
Gaza had ooit een vliegveld in het zuiden, bij de stad Rafah. Maar dat werd bijna volledig verwoest door
Israëlische luchtaanvallen in 2001, tijdens de tweede Palestijnse opstand. De enclave heeft wel een kleine
vissershaven bij Gaza Stad, maar die kan geen scheepsvracht verwerken.
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Een universitaire kijk op UFO‟s: ze bestaan!
Door GuidoJ. dinsdag, 29 maart 2011
x
© Guido Jonkers – WantToKnow.nl
x
Coen Vermeeren ontmoette ik 2,5 jaar geleden in Wiltshire bij een graancirkellezing van Bert Janssen.
Grappig om een Nederlander te spreken, daar in dat kleine plaatsje, in dat -natuurlijk- nog kleinere
zaaltje.Na een korte kennismaking, in de pauze voor de lezing, kreeg ik zijn visitekaartje en kon ik ontwaren
dat hij afgestudeerd ingenieur is op het gebied van lucht- en ruimtevaart aan de Universiteit van Delft.
Daarna is Coen gepromoveerd en kreeg dus ook nog eens de statige dokterstitel voor zijn naam en had ik
dus te maken met, jaja.., Dr. Ir. Coen Vermeeren.
Ik had toen een bepaalde weerzin ontwikkeld tegen wetenschap in het algemeen, maar nog niets speciaals
in het bijzonder.., dus ik was zeer aangenaam verrast dat Coen Vermeeren zich op dit graancirkelvlak
„bewoog‟.. Zéker daar in Engeland in het prachtige graancirkelheuvellandschap. Hoe verrassend toen ik hem
later, ik had immers zijn visitekaartje, belde om eens verder kennis te maken met elkaar.
Een UFO boven twee schepen nabij Cornwall; Kelvin Barbery de 55-jarige
amateurfotograaf die de foto maakte, wilde gewoon een mooi plaatje van het
landschap schieten. "Pas toen ik thuis de foto ontwikkelde, zag ik tot mijn schrik
ineens dat ding boven de schepen zweven"
Ik wilde dat graag, omdat ik namelijk ook op datzelfde kaartje had gezien, dat hij
hoofd was van de afdeling „Studium Generale‟ van diezelfde Universiteit van
Delft. En wat deed deze afdeling dan wel bij de TU/Delft dat daar graancirkels aan te pas kwamen…?
Maar deze afdeling, zo legde hij mij later bij onze ontmoeting uit, is in het leven geroepen, bij de oprichting
van (de) Universiteit(en), om studenten met een „breder veld van maatschappelijk relevantie‟ te laten
kennismaken, dan alleen het specifieke veld waarin ze aan het studeren zijn. En zich dus, met of zonder
oogkleppen, aan het specialiseren zijn.
Na onze kennismaking besloten we om gezamenlijk, dus de TU-Delft en WantToKnow, een lezing te
organiseren met Susan Joy Rennison, de Zwitsers-Engelse expert op het gebied van SpaceWeather, waar
je op onze site veel over kunt lezen. (Kijk HIER)
UFO‟s
Bij mijn voorbereidingen hiertoe, kwam ik op het programma-aanbod dat het Studium Generale van TU/Delft
al had gepresenteerd. En tot mijn grote verbazing, kon ik het concept van WantToKnow, zó over dat
programma-aanbod leggen. De onderwerpen die op de agenda stonden, en de reeds gepasseerde
onderwerpen, hadden een heel hoog WantToKnow-karakter. Het meest indrukwekkende vond ik echter mijn
ontdekking, dat Coen zélf ook een presentatie (zelfs meerdere) op zijn naam had staan, en dus de moed
had om voor eigen parochie te preken. Normaal is dat een voordeel, maar je nek uitsteken voor studenten
en collega‟s op het gebied van UFO‟s lijkt me nou niet bepaald een risico-loze onderneming.
En dus heb ik met méér dan gemiddelde belangstelling gekeken naar zijn uiterst gedegen 2 presentaties
over UFO‟s. Natuurlijk is hijzelf afgestudeerd wetenschapper op het gebied van lucht- en ruimtevaart, maar
om dan maar meteen het UFO-fenomeen bij de kop te nemen, dat is natuurlijk een extreem.. Of niet? Zit die
veronderstelling tussen mijn eigen oren, want had ik niet eerder de wetenschap veroordeelt, om vooral
datzelfde voor-oordeel..???!
Ruimte kwam er tijdens het persoonlijke gesprek met Coen, maar ruimte kwam er vooral ná het zien van zijn
UFO-presentaties. Wat een heerlijk ontspannen verhaal, wat een heerlijke open mind toonde Coen aan zijn
toehoorders. Zonder zich ergens ook maar een klein beetje te verliezen in krankzinnige speculaties,
presenteerde hij een prachtig, samenhangende visie op die raadselachtige fenomeen.
Onlangs, half Februari, werd Coen geïnterviewd, door een student lucht- en ruimtevaart, Samer al Duleimi,
over zijn visie over UFO‟s. Want dat was natuurlijk een logisch vervolg op de presentatie die hij eerder had
gegeven. Hieronder laten we je het hele interview zien, en we raden je aan ook de beide UFO-presentaties
te bekijken, die Studium Generale van de TU/Delft, zo magnifiek aanbiedt, in hun opname-bibliotheek. De
presentatie van Coen Vermeeren vind je HIER.
Veel genoegen gewenst!
Bron en video: http://www.wanttoknow.nl/universum/ufo/een-universitaire-kijk-op-ufos-ze-bestaan/
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Na EU ook in VS enorme verhoging toegestane radioactiviteit in water en voedsel
'Nieuwe toegestane waarden veroorzaken bij 1 op de 4 mensen kanker' - Ook gekloond vlees in EU
ingevoerd zonder publiek te informeren
Nadat eerder deze week de Europese Unie via een
noodverordening besloot om de toegestane radioactiviteit in
voedselproducten uit Japan fors te verhogen -tot wel 12.500 x de
eerder toegestane maximale waarde- bereidt de VS vergelijkbare
dramatische verhogingen voor. De overheidsinstantie EPA
(Environmental Protection Agency) mag zonder het publiek hiervan
op de hoogte te stellen de richtlijnen voor de toegestane
radioactiviteit in drinkwater, voedsel en de bodem als gevolg van
'radiologische incidenten' aanpassen.
Volgens de nationale belangenorganisatie PEER (Public Employees for Environmental Responsibility) gaat
de EPA in bijvoorbeeld drinkwater extreem hogere radioactieve waarden toestaan, zoals:
- Bijna 1000 x zoveel strontium-90
- 3000 tot 100.000 x zoveel iodine-131
- Bijna 25.000 x zoveel nickel-63.
In de nieuwe richtlijnen mag het publiek worden blootgesteld aan een dermate hoge hoeveelheid straling die
volgens eerdere officiële schattingen van het EPA bij één op de vier mensen kanker zal veroorzaken. PEER
zegt tevens dat de standaard voor lange termijn schoonmaakmaatregelen bij een besmetting met
radioactiviteit met eveneens vele duizenden keren is versoepeld.
Deze sterk verlaagde standaarden zouden volgens PEER bij diverse EPA-officials op weerstand stuiten. De
belangenorganisatie baseert zich daarbij op documenten die het onder de Vrijheid van Informatie Wetgeving
heeft weten te bemachtigen (1).
Eerder deze week berichtten we dat de Europese Unie eveneens zonder het publiek ervan op de hoogte te
stellen de toegestane radioactiviteit in Japanse levensmiddelen fors heeft verhoogd. Volgens de
belangenorganisatie Foodwatch is eerder hetzelfde gebeurd met gekloond vlees. Terwijl de meeste EUburgers hier tegen zijn is er nu overal in de EU gekloond vlees te koop, zonder dat dit op het etiket hoeft te
staan. En natuurlijk is het opnieuw de autoritaire Europese 'Sovjet' Commissie die besloten heeft dit ondanks
alle tegenstand toe te staan. Reden? Angst voor 'vergeldingsmaatregelen' door de Verenigde Staten (2).
Xander - (1) The Tennessean ; (2) KOPP Online ; Zie ook:
29-03: EU voert forse verhoging toegestane radioactiviteit voedsel uit Japan in

Dit is de werkelijke ramp...(ingezonden)
Tussen 1946 en 1982 hebben de Verenigde Staten en
verschillende Europese landen, waaronder Nederland en België,
radioactief afval gedumpt in de Grote en Atlantische Oceaan. Het
radioactieve afval werd meestal verpakt in vaten gevuld met beton,
zodat het afval de zeebodem intact zou bereiken. Met het Verdrag
van Londen werd in 1975 het in zee storten van hoogactief afval
verboden. Op het storten van laagactief afval kwam in 1983 een
internationaal moratorium. Uiteindelijk is er op 20 februari 1994 een
wereldwijd verbod gekomen op het dumpen van radioactief materiaal in zee..
Roesten en corrosie
Doorgeroest kernafvalvat, een oxidatieproduct van ijzer
Met roesten wordt uitsluitend de reactie van ijzer met zuurstof bedoeld. Oxidaties van andere metalen
worden corrosie genoemd.
De èèrste vaten liggen er al 50 jaar,,,!
Wie maakt zich druk over deze aankomende ramp ?
Niemand,,,het moet èèrst gebeuren om de doemdenkers te activeren,,dat ze daarmee te laat zijn,,,ach dan
maken we er toch gewoon weer een'straf'van....
4 Fe(s) + 3 O2 (g) → 2 Fe2O3 (s) (roesten)
2 Cu(s) + O2 (g) → 2 CuO (s)
(corrosie)
Oxidatie schijnt dus een bepaalde vorm van slijtage te zijn. Dit kan d.m.v. van erosie, maar ook het slijten
van het edelmetaal zelf d.m.v. een ander soort stof of materie die het edelmetaal zelf niet bevat.
Vroeger dumpte men de vaatjes in de oceaan. Het zou veilig zijn. Wij zijn in 2000 naar die vaatjes
toegegaan. De vaatjes liggen nu allemaal open, en dat was 10 jaar geleden...
Dus wat meten we nou eigenlijk in die zee, de troep uit Japan of de troep uit het Westen??
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Megaboetes en hangplek voor rokers
Groninger Gezinsbode, 29 maart 2011, pagina 1
(Het blijkt bij nader inzien toch geen 1 april grap te zijn, zie bijgevoegd onderstaand artikel, onderaan deze
pagina. )
„Wortel-en-stokbeleid‟ UMCG
Patiënten en bezoekers van het UMCG die bij een ingang een sigaret opsteken, krijgen met ingang van
vrijdag een boete van maar liefst 1.260 euro. Ter compensatie creëert het UMCG een „loungeplek‟ die rokers
bij de hoofdingang weg moet lokken.
Met deze „wortel-en-stokmaatregelen‟ hoopt het ziekenhuis het roken op plekken waar dat niet is
toegestaan, te bestrijden. Tot nu toe zijn acties van het UMCG, zoals plaatsen van gebods- en
verbodsborden, extra inzet van beveiligers, en op verschillende manieren aanspreken op gedrag, zonder
resultaat gebleven.
Gezichtsherkenning
Het versturen van boetes gebeurt automatisch via gezichtsherkenning door observatiecamera‟s. Het betreft
een proefproject waarvoor samenwerking is gezocht met het openbaar ministerie en het jonge Groningse
ICT-bedrijf Risicontrol BV. Dit bedrijf koppelt een applicatie voor gezichtsherkenning aan informatie van
pinautomaten. Daar wordt van elke klant die geld opneemt, een foto gemaakt. De vernieuwing die Risicontrol
heeft ontwikkelt, bestaat uit een automatisch factureringssysteem: wie rookt, krijgt binnen enkele dagen per
post een boete toegestuurd.
PVV-initiatief
Het UMCG maakt hierbij gebruik van een mogelijkheid die sinds 1 januari bestaat in de vorm van deWet
Openbaarheid Persoonsgegevens.
Deze wet kwam tot stand op initiatief van de Partij Voor de Vrijheid, als middel in de strijd tegen criminaliteit.
Voor het openbaar ministerie geldt roken op plekken waar dit niet is toegestaan, als poging tot het
toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Om die reden is gekozen voor een hoge boete en werkt Justitie
mee aan de inning van deze boetes, al wordt de overtreding gepleegd op privéterrein.
Hanzeplein
Het idee voor de lounggeplek komt van gedragswetenschappers van de Rijksuniversiteit.
UMCG-woordvoerderWessel Joosten: “Het blijkt dat we de omgeving van de centrale hal moeten aanpakken
en dusdanig aantrekkelijke plekken maken voor rokers dat deze een zuigende werking hebben,en dus de
rokers van de hoofdentree weglokken. Dit zullen we in de loop van het jaar ook zeker doen.”
De loungeplek laat nog even op zich wachten. Het UMCG wil deze realiseren tijdens een herinrichting van
het Hanzeplein, inclusief verbetering van de fietsenstallingen.
Om nu alvast de pijn van boetes te compenseren, wordt vrijdag op korte afstand van de hoofdingang een
noodvoorziening ingericht, met koffiebar, achtergrond decor en palmen. BIJGEVOEGD : 1/4/2011
Bestuursvoorzitter UMC Groningen opent rokerslounge bij ingang
Geplaatst door redactiegroningergezinsbode op 01/04, 08:47 uur.
Bert Bruggeman, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG, opent vanmiddag om half twee een
„rokerslounge‟. Deze komt op dertig meter van de hoofdingang van het UMCG te staan. De lounge dient er
voor te zorgen dat er minder rokers bij de hoofdingang gaan staan.
De nieuwe rokerslounge is een verbeterde versie van de huidige rookzuil; voor verstokte rokers was deze
niet aantrekkelijk genoeg. De nieuwe rookplek omvat een heuse „loungehoek‟. Voorts kunnen rokers er bij
hun sigaret een prima kop koffie drinken. De verwachting is dat deze extra faciliteiten op rokers een
aanzuigende werking hebben. Dit moet de overlast van rokers bij de hoofdingang van het UMCG beperken
en kan deze meer rookvrij worden.
12-jarige met IQ van 170 komt met „een eigen relativiteitstheorie‟
Door Nando Kasteleijnwetenschap
Op jonge leeftijd werd bij de 12-jarige Jacob Barnett een vorm van autisme geconstateerd: het syndroom
van Asperger (wiki). Hij heeft een IQ van 170, uitzonderlijk hoog. Tegenwoordig studeert hij geavanceerde
astrofysica (wiki) aan de Indiana Universiteit in Indianapolis.
Barnett zou zelfs een eigen relativiteitstheorie hebben „bedacht‟, waarvan sommige media zeggen dat hij
deze in onderstaand filmpje uitlegt. Volgens een lezer van nrc.nl gaat het echter om doorsnee wiskunde,
namelijk partiële integratie. Nog steeds knap voor zo‟n jonge knul. Daarnaast zou hij volgens de site
Sevendays hebben gezegd dat de oerknaltheorie (wiki) niet klopt.
Bron en video: http://www.nrc.nl/nieuws/2011/03/31/12-jarige-komt-met-een-eigen-relativiteitstheorie/
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Het Blue Beam project
Groningen, maandag 8 december 2008
Twee journalisten onderzochten het Blue beam project en stierven beiden aan een hartaanval, kort na
elkaar. Wat is er aan de hand met Blue beam of is het toeval?Geen van beiden hadden hartproblemen. De
Canadese regering ontvoerde de dochter van Serge in de hoop dat hij zou stoppen met het onderzoek naar
Blue beam. Toen Serge stierf is zijn dochter nooit meer teruggekeerd. Pseudo-hartaanvallen zijn een van de
vermeende methoden van overlijden ten gevolge van Project Blue Beam.
De beruchte NASA [National Aeronautics and Space Administration] heeft vier verschillende stappen om
uitvoering te geven aan de new age religie en de anti christ. We moeten niet vergeten dat de new age religie
te maken heeft met de nieuwe wereldorde. Er is een geloof nodig om een macht te houden over de mensen.
Daarom is het Blue beam project ook zo belangrijk voor hen en daarom proberen ze het ook zo goed te
verbergen.
De eerste stap in de NASA Blue Beam Project heeft betrekking op de verdeling [herbeoordeling] van alle
archeologische kennis. Kunstmatig gecreëerde aardbevingen op bepaalde precieze locaties op de planeet.
De vervalsing van deze informatie zal worden gebruikt om in alle landen van mening te zijn dat hun
religieuze doctrines al eeuwenlang verkeerd begrepen en verkeerd geïnterpreteerd worden. Psychologische
voorbereiding van die eerste stap werd reeds uitgevoerd met de film, "2001: A Space Odyssey;" de
StarTrek-reeks, en 'Independence Day, "al die zich bezig houden met invallen vanuit de ruimte en de
uitwisseling van alle naties om de indringers tegen te houden. De laatste film, 'Jurrassic Park', gaat over de
theorie van de evolutie, en beweren dat God's woorden leugens zijn.
De tweede stap van NASA is een grote ruimteshow met drie-dimensionale hologrammen en optische
geluiden en holografische afbeeldingen. Daarin zal 1 geloof naar voren komen. De stem zal in alle talen tot
de mensen spreken. Alle talen en dialecten worden per satelliet over de hele wereld gestuurd. De Russen
begonnen met het voeden van de computers met objectieve programma's zoals die van de nieuwe
Messias.Er zijn al verschillende testen hiervoor boven alle landen, wij zien ze als ufo's. Zelfs de meest
geleerde zal hierdoor misleid worden.
Project Blue Beam is een speciaal uitvoerprogramma dat hoort bij andere exotische natuurkundige
projecten, zoals HAARP in Alaska. HAARP is een programma dat simpel gezegd hoge energiestralen van
de scalartechniek (Nikolai Tesla techniek) uitzendt die de bovenste lagen van de atmosfeer van de planeet
verhitten. Eenn van de vele mogelijkheden van deze techniek is het projecteren van enorme beelden in de
lucht. In feite is project Blue Beam een programma dat ontworpen is om religieuze beelden in de lucht te
presenteren als een hologram. Het is als televisie zonder een kast die visuele beelden toont zonder enige
duidelijke ontvangers, zodat iedereen die kan zien ze kan bekijken.
Wat nog meer verbazingwekkend is, is dat de techniek nu zo geavanceerd is dat het apparaat elektronische
signalen kan uitzenden naar de hersenen van blinde mensen zodat ook zij het hologram kunnen zien,
hoewel ze dat in werkelijkheid niet kunnen. Klinkt dat krankzinnig? Wacht even. Er zit meer achter dit
verhaal. Het programma is ook in staat om stemgeluiden in het hoofd van een getuige te stralen zonder dat
het in het oor van die persoon gehoord wordt. Ja, het geluid gaat direct naar de hersenen door elektronische
impulsen. En met de nieuwe super-computer techniek zal het mogelijk zijn voor supercomputers en satellieten met je hersenen te communiceren vanuit de ruimte en de stem van 'God' te laten antwoorden op
je gedachten, terwijl je 'Jezus' in de lucht ziet!!! Nou, is dat nu niet te gek voor woorden? Ja, dat vind ik ook.
Toch zeggen betrouwbare bronnen hier dat het niet alleen mogelijk is, maar dat het op dit moment in
gereedheid wordt gebracht om de wereld voor de gek te houden en te laten denken dat Jezus Christus, de
zoon van God, teruggekeerd is naar de aarde. Ik neem het niemand kwalijk als hij me niet gelooft. Dat zou ik
ook niet doen en ik ben er zelf ook niet voor 100 procent zeker van. Ik vraag me af of het niet een of andere
disinformatiecampagne is die door iemand van de schaduwen met een eigen agenda, wordt gepresenteerd.
Er zijn vele verhalen die rond gaan op internet over dit project, maar of het allemaal waar is wordt sterk
betwijfeld. Mocht iemand hierover informatie hebben dan hoor ik het graag. Elke reactie zal geplaatst
worden. Een aantal aanverwante linken:
http://educate-yourself.org/cn/projectbluebeam25jul05.shtml
YouTube - NASA's Project blue beam - NWO - (PART 1 of 2)
http://www.geocities.com/Area51/shadowlands/6583/project144.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=JZ0p
EUqZ0c8&feature=related
Bron: wonderewereld
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Elk gewenst hologram is in de lucht te projecteren
april 01, 2011 By: silviavideler
Verbijsterend-misleidend-gevaarlijk-massaal bedrog van de eerste orde-volksverlakkerij.
Dat zijn de woorden die als eerste in mij opkomen als men via onderstaande link het verslag leest wat
„militaire‟ machten heden ten dage in staat zijn te doen om zodoende, indien daartoe opdracht wordt
gegeven, hele volkeren-stammen te misleiden.
Het wordt, nee, het is al een koud kunstje om b.v. een z.g. JEZUS-FIGUUR is de lucht te projecteren die
gezien kan worden over grote gebieden en zelfs over de hele wereld.
Voor meer info + filmpje en technische achtergrond zie: http://www.lchaim.nl/?p=1368 - Zie ook:
http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=316
http://2012poleshift.wetpaint.com/page/NWO+Project+Blue+Beam%3A+False+Holographic+Second+Coming
http://www.youtube.com/watch?v=ZGQW-fw2Gew&feature=related

Politieheli milieuspion GL
UTRECHT - Helikoptervluchten die de afgelopen nachten boven Utrecht werden uitgevoerd blijken niets met
politie-onderzoek naar plofkraken of wietplantages te maken hebben, zoals eerder werd gemeld. De
nachtelijke vluchten boven de Domstad, die onder bezorgde Utrechtenaren veel vragen opriepen. Blijkt een
peperduur project te zijn van GroenLinks wethouder Mirjam de Rijk, voormalig milieuactiviste en echtgenote
van oud-Kamerlid Wijnand Duyvendak.
De KLPD bracht met de nachtelijke helivluchten - in opdracht van het Utrechtse college - de hele stad met
warmtecamera‟s in beeld. Dat blijkt uit documenten die bij de Nieuwe Utrechter in bezit zijn, meldden
verschillende Utrechse media. Wethouder Mirjam de Rijk (GroenLinks) trok bijna 400.000 euro uit om
Utrecht vast te laten leggen. Het bedrag komt uit het 26 miljoen euro kostende „Programma Utrechtse
Energie‟ dat de voormalig milieuactiviste eind februari presenteerde.
De Rijk wil met haar energieplan Utrechters dwingen hun huizen te isoleren. Volgens bronnen uit haar
ambtelijke dienst worden medio april alle Utrechters aangeschreven die volgens de beelden hun woning
onvoldoende geïsoleerd hebben.
De Rijk kwam eerder in het nieuws toen zij in een interview vertelde terrasheaters te willen verbieden uit de
Utrechtse horeca. Ook riep de voormalig activiste buurtbewoners in Lunetten op de afgesproken verbreding
van de A27 te blokkeren.
Of helikopters van het KLPD mogen worden ingezet bij 'commerciële vluchten' is nog maar de vraag. Zowel
de politiedienst als de wethouder hebben nog niet gereageerd. (Telegraaf)

Verder…. (diverse links)
Een op aids lijkende ziekte verschreidt zich in China
http://www.theepochtimes.com/n2/china/highly-contagious-aids-like-disease-spreading-in-china-53864.html

"Fukushima 50" met commentaar van 1 v/d moeders van een werknemer:
http://www.foxnews.com/world/2011/03/31/japans-nuclear-rescuers-inevitable-die-weeks/
Zelfs ons voedsel zit onder de HIV eiwitten. Express!
http://farmwars.info/?p=5648&cpage=1#comment-29315
Bij Vlissingen wordt hoog-radioactief kernafval wordt opgeslagen. Ook afkomstig van buitenlandse
kernreactors o.a. uit Sellafield,Groot Brittannië: http://nl.wikipedia.org/wiki/COVRA
Teken de petitie tegen kernenergie: http://www.schoongenoegvankernenergie.nl/
Toch Haarp? http://www.youtube.com/watch?v=M6M5-2Hewt0
Chinese Haarp identified: http://www.youtube.com/user/dutchsinse
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